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  دكترين مشكوك دوران ما

  

آزادي در را .  بزرگي برخورداريم در قياس با استانداردهاي تاريخي و معاصر، ما خوشبختيم كه از آزادي

 استفادة خردمندانه، ِ همراه دارد، مسؤوليتكند و شانس با خود مسؤوليت به هاي فراواني باز مي به روي شانس

كه ما چه تصميمي در  اين. كنيم هاي بزرگ زندگي مي و ما در مراكز قدرت. صادقانه و انساندوستانه از آزادي را

  . شددمدهاي وسيعي را موجب خواهآ مورد نحوة برخورد با مسؤوليت خود بگيريم، مطمئناً پي

بازگشت به خشونت : له مرگ و زندگي استأكيه كنم كه حقيقتاً مسمن مايلم در اينجا روي يك مطلب ت

  .كه چگونه مشروعيت آن در طول زمان تحمل شده است المللي و اين در روابط بين

 كه 1945 منجر به كوشش عظيمي براي نجات بشريت از نفرين جنگ شد و از سال 20جنايات فجيع قرن 

را » نجات«فرد عاقلي بتواند متصور باشد، عبارت  ر از آنست كه هرت حتا بسيار محتمل» ييفاجعه نها«مشخص شد 

اقتباس  1شناس معروف را از دو استراتژي من آن. از من نيست» ييفاجعه نها«عبارت . توان واقعاً غلو دانست نمي

را » مخاطرات عظيمي«بار آن  اند كه برنامه نظامي كنوني واشنگتن و موضع خشونت كردم كه بدين نتيجه رسيده

االت اساسي، ؤس«طور جدي ه اگر در اياالت متحده آمريكا ب.  همراه دارده با خود ب» ييفاجعه نها«در وقوع 

كشور دمكراتيكي باقي نخواهد «ما  نگيرد، كشور مورد بحث و انتقاد قرار» گيري اجباري و برتري جهاني پيش

نويسندگان . فكري جدي هنوز بسيار دوريمما از يك چنين زد و خورد . »ماند كه اليق نام دمكراسي باشد

پديد ! رهبري چينه طلب، ب اميدوارند كه در مقابل خطري كه واشنگتن عامل آنست، ائتالفي از كشورهاي صلح

يابد، بايد پذيرفت كه ما خيلي موفق  كه در دل نهادهاي كشورمان يك چنين تفكري رشد مي هم اين. خواهد آمد

  .دهنده نيست تر تكان وضعيت دمكراسي غربي، كممشكالت ناشي از . ايم بوده

ي براي نجات بشريت از نفرين جنگ صورت گرفت كه منجر به تفاهم در يها  كوشش1945پس از سال 

در دسامبر سال . مورد آن اساس و قواعدي گرديد كه بعد از آن اقدامات دولتي بر مبناي آن اصول اجرا گردد

 UN Panel on Threats, Challenges and Changeن ملل متحد رتبه سازما يگذشته يك كميسيون عال

 يد قرارأيكه آقاي برنت سكوكرافت، مشاور امنيتي جورج بوش اول در آن عضويت داشت، اين تفاهم را مورد ت
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 كميسيون، منشور سازمان ملل متحد را در اين مورد كه استفاده از زور تنها هنگامي مجاز است كه يا شوراي 2.داد

 مسلحانه، تا اجالسيه شوراي امنيت واقع ة براي مقابله فوري با يك حمل51يد كرده باشد و يا  طبق بند أييت تامن

لزوم «داند كه   استفاده از زور را در شرايطي مجاز مي51، بند حبنا بر تعبيرات مصطل. يد قرار دادأيشود را مورد ت

مل باقي أدهد و وقتي براي ت  و ابزار ديگر مقابله را نميليواكنش بسيار فوري و شديد است و اجازه انتخاب وسا

نوع كه باشد،  استفاده از زور به هر. استفاده كرد از آن  3اين فرمول كالسيكي است كه دانيل وبستر. ».گذارد نمي

هاي جنگي  المللي است كه تنها اختالفش با ديگر جنايت ترين جنايت بين سنگين«يك جنايت جنگي است و حتا 

اي بود كه دادگاه نورنبرگ بدان  اين نتيجه» .ر اين است كه همه فجايع آن جنايات را در خود جمع كرده استد

  نه محتاج بسط است 51بند « كميسيون نامبرده سازمان ملل متحد به اين نتيجه رسيد كه 2004 در دسامبر 4.رسيد

اين بند نه . [...]  است و مورد قبول بودهشته داها وجود اين بند تعريفي است كه از مدت. و نه بايد محدود شود

  » .بايد مجدداً مورد تعبير قرار گيرد و نه مجدداً نگاشته شود

سازد، بايد گفت كه در جهاني   قرار مي ها را بي ي كه اين توضيح آنيها به آن« :كند كميسيون اضافه مي

 جهاني و تهديد هنجار عدم دخالت كه نظم كنند، خطر تهديد نظم كه بسياري خود را مورد تهديد احساس مي

طرفه را در مقابل اقدامي كه  گيرانه يك جهاني هنوز بر آن استوار است، بسيار بزرگ است كه بتوان اقدام پيش

» .همه خواهد بوده كار داده شود، اجازه ب بار به يكي اجازه انجام اين اگر  يك«. يد جمع باشد، پذيرفتأيمورد ت

فرض قرار  ، يعني تعميم را كه پايه و اساس حقوق بشر و پايبندي جدي اخالقي است، پيشاميتعكميسيون  اصل 

ولي . گيريم كار ميه مورد خود ب تر در بريم شايد حتا سخت كار ميه ي را كه براي ديگران بيما همان معيارها: داد

دارد و  راحتي مردود اعالم مي ه سياسي و روشنفكرانه خبرگان در كشورهاي قوي اين اصل را ب-فرهنگ اخالقي

  .سازد را تقويت مي» ييفاجعه نها«شانس پيدايش 

ها   در كميسيون سازمان ملل متحد جواب مستقيمي است به سال51وگو در مورد بند  بحث و گفت

. ستنددان ها را مشروط مي هاي نظامي كه حتا اگر غيرقانوني بود، آن جانبه روشنفكران غربي از دخالت پشتيباني همه

گيري آن  كه اين موضع ست، حتا بدون رابطه با اين ا اي گيري كميسيون داراي اهميت ويژه به همين دليل اين موضع

: آورد ها را به حساب نمي آن» المللي جامعه بين«كند كه غرب هنگام سخن گفتن از  بخشي از جهان را تقويت مي
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هاي بلندپايه كشورهاي  آيي ديپلمات گردهم. انديشم مي 2000آيي كشورهاي جنوب در سال  من به منشور گردهم

مطمئناً با توجه به بمباران . دهند  درصد جمعيت كره زمين را تشكيل مي80ها بيش از  غيرمتعهد سابق كه مردم آن

را » حق دخالت انساندوستانه« گرفته بود، اين منشور  صربستان توسط ناتو كه چندي قبل از اين نشست صورت

  .ماردمردود ش

بين خبرگان كشورهاي غربي، در  هاي بعد از جنگ در  سالةدست آمده گذاردن قهرآميز تفاهم ب كناره ب

روابط » انقالب در هنجارهاي« عمومي، فكاردر سراسر طيف ا.  گذشته صورت گرفتةهاي آخر سد سال

آليستي،  هان نوين ايدهج« با شادي جشن گرفته شد و همگي به استقبال  Normative Revolutionالمللي بين

المللي را ممكن  در سياست بين» فاز باالتري«و قدم به » كه هرنوع اقدام غيرانساني را از ميان برخواهد داشت

» ها و معيارها ارزش«براي اولين بار در تاريخ جهان، كشوري تصميم گرفت كه بر اساس . خواهد ساخت، شتافتند

ي كه ياعالم كند، كشورها» كشورهاي متمدن«خود را رهبر » گي اخالقيشيفت«و » دوستي نوع«و تنها به دليل 

ه ب. كنند، دست به اعمال زور زنند چه حقيقت اعالم مي  كه براي دستيابي به آن،ند ا طبيعتاً داراي اين آزادي عمل

هاي  ليبرال تنها به يك مثال كوتاه از خيل عظيم اظهارات مشابه كه تنها از نظرات ، خروارةمصداق مشت نمون

، برخي از اتفاقات، از تكبريها پرواز در اوج اين چنين  پس از سال..  اكتفا كنيم،نظر گرفته شده است نامدار در

، غيرقانوني«ه گرديد و با استناد به اين اقدام بعداً فرمول يعنوان يك نمونه موفق اراه هاي صربستان ب جمله بمباران

  .ترويج يافت»  مشروعاما

 ولي نمايانگر برداشت مردم ،كند هاي غرّا طيف وسيعي از نظرات خبرگان جامعه را منعكس مي اين خطابه

اين موضع است كه كشورها تنها هنگامي   بر،اكثريت مردم در اياالت متحده آمريكا، چه زن و چه مرد. نيست

طور  همين» .دست باشدالوقوع به كشور در  داليل قوي براي حمله قريب«حق استفاده از خشونت را دارند كه 

شناسد و بدين طريق در  را مردود مي» گيرانه جنگ پيش«حزب بزرگ در مورد  اكثريت مردم، تفاهم بين دو

  .ندكنار جنبش غيرمتعهدها و كميسيون نامبرده سازمان ملل متحد قرار گرفته ا

نظر با فرهنگ  ختالف عمومي در اياالت متحده آمريكا تنها در مورد استفاده از خشونت داراي افكارا

، قرارداد كيوتو استل حياتي بشر يهم مربوط به مسا نمونه ديگري كه باز آن. سياسي خبرگان اين كشور نيست
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البته اين . باز زد  از امضاي آن سر2005ها در فوريه سال  اريزاست كه اياالت متحده آمريكا بنا بر گزارش خبرگ

 زيرا كه ،حساب نياينده ، مردم اين كشور ب»اياالت متحده آمريكا«مطلب تنها وقتي صحيح است كه تحت عنوان 

و بازهم اكثريت مردم آمريكا اعتقاد دارند كه . ند هستيد اين قراردادأيمردم اين كشور با اكثريت غالب خواهان ت

به سازمان ملل المللي الهه را بايد به رسميت بشناسد و  طور دادگاه بين المللي و همين ي بينيآمريكا دادگاه جزا

طور امنيت، بازسازي و تحول  المللي و همين هاي بين متحد اعتماد كند تا اين سازمان قادر باشد براي حل بحران

د كه اياالت متحده آمريكا بايستي از حق وتو نكن اكثريت مردم آمريكا حتا تصور مي. سياسي در عراق اقدام كند

اكثريت براين عقيده است كه اياالت . ات اكثريت را بپذيردنظر كرده و مانند كشورهاي ديگر تصميم صرف

تر به اقدامات ديپلماتيك و اقتصادي تكيه كند تا به اقدامات  بيش »جنگ عليه ترور«متحده آمريكا بهتر است در 

و اكثريت مردم مثل هميشه خواهان افزايش بودجه دولتي ويژه بهداشت، فرهنگ و اهداف اجتماعي . نظامي

  .ها با سياست غالب در اياالت متحده آمريكا در تضاد شديد قرار دارد مي اين خواستتما. است

سسات نظرسنجي معتبري است كه چند ماه قبل از آخرين انتخابات ؤهاي نامبرده نتيجه تحقيقات م واقعيت

اي  كننده ها براي يك دمكراسي فعال داراي اهميت تعيين اين فاكت. رياست جمهوري در آمريكا انتشار يافت

 ،ل مهم جامعه در مقايسه با مردميدو حزب در مورد بسيار از مسا كند كه موضع هر اين تحقيقات روشن مي. است

گيري  له خود به وزنه آن نتيجهأ ولي در اين مورد اصالً سخني گفته نشد و اين مس5.گرفته است بسيار راست قرار

ترين  ويژه قويه جوامع غربي، ب: افزايد كه ه داشتم، مييل استراتژيك ارايكه در ابتدا از قول محققين مسا

 وجود خواهده اي كه مشكل عظيمي براي جهان ب لهأ، مسدر رنج است» دمكراسي كمبود «ازكشورهاي جهان 

  .آورد 
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  رد اصل تعميم

  

كيو احكام تو. گرفته شد كاره       مقررات منشور سازمان ملل متحد در تريبون نورنبرگ خيلي دقيق ب

كن در قياس با يدو تريبون اصول بسيار مهمي را اعالم داشتند، ل وجود اين كه هر با. حتا شديدتر از نورنبرگ بود

ه كه بتوان جنايتكاران جنگي را ب براي اين. اي بودند ترين معيارهاي اخالقي داراي نواقص بسيار عمده بديهي

كه اين  اين. مشخص باشد» بشريتجنايت عليه « ا و ي» جنايت جنگي«دادگاه كشاند، الزم است كه تعريف 

 مشاور اصلي دادستاني، يك كارشناس ممتاز حقوق Telford Taylorتعريف اساساً چگونه مشخص شد را 

  : اين بود» جنايت«تعريف مورد قبول از . دهد  توضيح مي6المللي، وكيل دادگستري و مورخ بين

  !جناياتي كه شما انجام داديد، نه ما

كننده خود نيز  ويژه دشمن مغلوب را به جرم اعمالي كه كشور قضاوته دشمن، ب« :دهد ور توضيح ميتايل

 اما ،كامالً درست است» .كند اعتبار مي قدري ناحق است كه قوانين موجود را بيه انجام داده، محكوم كردن، ب

  .سازد اعتبار مي همين اندازه قوانين را بيه مورد استفاده نيز ب» جنايت« تعريف

كاسته  هاي اخالقي، دليل همان ضعفه تريبوني كه بعدها تشكيل شد و يا تشكيل شود، ب از اعتبار هر

الملل خواستار بررسي  بين  گروهي از متخصصين حقوق. گيريمبتريبون ويژه يوگسالوي را در نظر . خواهد شد

يد ستاد فرماندهي ناتو أياً حتا مورد تبشر گزارش شده و بعض هاي بزرگ حقوق هاي ناتو كه توسط سازمان جنايت

اردن مقررات تريبون اين درخواست را رد كرد و اعالم داشت كه ذگ دادگاه با زيرپا. گرفته بود، شدند نيز قرار

المللي در الهه  يوگسالوي به دادگاه بين. پذيرد نيت بوده، را مي ها از روي خلوص توضيحات ناتو، كه اقدامات آن

 با اين ،اياالت متحده آمريكا خود را كنار كشيد. كرددعوا نژادي اقامه   كنوانسيون كشتارشكايت برد و به

 سال اين كنوانسيون را امضا كردند، يك پاراگراف به آن اضافه نموده 40كه پس از ي ها هنگام استدالل كه آن

  .دليل را پذيرفتساخت، و دادگاه اين  ها به پاي ميز محاكمه را غيرممكن مي بودند كه كشاندن آن

كه نيكاراگوئه از اياالت متحده آمريكا به دادگاه الهه ي  سال پيش، هنگام20تقريباً عين همين اتفاق 

دان بسيار مجرب از دانشگاه هاروارد  كه توسط يك حقوقرا هسته اصلي شكايت نيكاراگوئه . شكايت برد، رخ داد



 غيرقانوني، اما مشروع 7 تارنگاشت عدالت

 اعتبار دادگاه 1946كه در سال ي االت متحده آمريكا هنگامدادگاه با اين استدالل رد كرد كه اي، شد وكالت مي

ويژه در مورد ه پايه قراردادهاي چندجانبه، ب رسميت شناخت در پاراگرافي خود را بره المللي را ب بين

لذا دادگاه، محاكمه را . يعني جنگ تجاوزكارانه از تعقيب و مجازات مصون اعالم داشت» ترين جنايات سنگين«

. المللي و قرارداد دوجانبه مابين اياالت متحده آمريكا و نيكاراگوئه صورت داد دوده قوانين مرسوم بينتنها در مح

استفاده «علت ه كه محاكمه در محدوده حقوقي بسيار تنگي صورت گرفت، واشنگتن باز ب ولي با وجود اين

اشنگتن محكوم شد كه دست از المللي و علت تروريسم بينه  ب،سخن ديگره ب. محكوم شد» غيرقانوني از زور

 بنابر.  بپردازد،تر بود هاي خارجي نيكاراگوئه بسيار بيش كه از بدهينيز، جناياتش بردارد و غرامت نسبتاً سنگيني 

اعالم داشت، نظري » مرجع متخاصم«المللي را يك  اياالت متحده آمريكا دادگاه بين» نيويورك تايمز«گزارش 

كه حكم ديوان الهه را  را  متحده آمريكا دو مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل متحداياالت. كه عمدتاً حاكم بود

كه در سال ي نيكاراگوئه ويران شد و هنگام. داد، وتو كرد و به تشديد حمالت خود ادامه داد يد قرار ميأيمورد ت

در . ي سقوط نموده بودينوا را مجدداً به تيول خود تبديل كرد، به اعماق فقر و بي  اياالت متحده آمريكا آن1990

 سال دچار سوءتغذيه و احتماالً اختالالت مغزي هستند و در همين حال 2درصد اطفال زير  60حال حاضر 

اين يك تحول . ند اهاي مالي افراد خارج از كشور قادر به ادامه حيات هاي بزرگي از مردم تنها توسط كمك بخش

ونيسف، ييعني زماني كه واشنگتن به ترس و لرز افتاد چون .  است سال پيش20بسيار راديكال نسبت به وضعيت 

دادند، كه  در نيكارگوئه مي» قابل توجهي«وردهاي آ المللي گزارش از دست سسات بينؤبانك جهاني و ديگر م

در عين حال نيكارگوئه توانسته بود . خواهد بود» اقتصادي درازمدت -پايه مستحكمي براي يك تحول اجتماعي«

  .عرضه كند» حال رشد ود عظيمي در كاهش مرگ و مير اطفال نسبت به ديگر كشورهاي دربهب«

اي در فرهنگ غربي است، در انتخاب اخير آقاي جان نگروپونته در  ل داراي چه وزنهيگونه مسا اينكه اين

ترين   بزرگ،ساوي در مقام سفير اياالت متحده آمريكا در هندور. شود ييس سازمان اطالعاتي نمايان ميمقام ر

كرد كه  المللي را در غالب جنگي هدايت مي پايگاه سازمان سيا در جهان را در اختيار داشت و تروريسم بين

اگر از وتوي آمريكا ( علت آن از طرف ديوان الهه و شوراي امنيت سازمان ملل متحد محكوم شده واشنگتن ب

نكر جنايات رژيم هندوراس بود تا بدين وسيله نگروپونته همواره م). نظر كنيم عليه مصوبه ضد خود صرف
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كه دادگاه قاره آمريكا، هندوراس را ي هنگام. المللي جريان داشته باشد هاي مالي براي تقويت تروريسم بين كمك

االت دادگاه رد ؤعلت اين جنايات محكوم كرد، رژيم ريگان دعوت دادگاه از نگروپونته را براي جواب به سه ب

  .كرد

ترين مقام ضدتروريسم جهان تقريباً هيچ  المللي به بلندپايه هاي بين ي از رهبران تروريستانتصاب يك

   ، قهرمان قيام مردمDora Maria Tellezولي مقارن با همين زمان از دادن ويزا به . واكنشي را سبب نشد

  

  
Dora Maria Tellez  

  

اي تدريس در مدرسه الهيات هاروارد عازم گوئه كه رژيم خونين سوموزا را سرنگون كرده بود و برانيكار

7.چشم نخورده اينجا هم واكنشي ب. وي يك تروريست استگويا  زيرا كه ، خودداري شد،آمريكا بود

  . دانست كه در اين حال بايد بخندد و يا بگريد اگر اورول زنده بود، نمي

بوديم  ، اگر ما حاضرداشتد ي خواهيمدهاآ يفكر كنيد كه چه پ. توان درك كرد رد اصل تعميم را مي

عليه » گيرانه دفاع پيش«پيمانانش بنا بر ميل خبرگان، حق  اگر آمريكا و هم. كار گيريمه اصول اوليه اخالقي را ب

ها پيش اين حق را دارا  حق از مدته تروريسم را دارند، پس كوبا، نيكاراگوئه و بسياري ديگر از كشورها بايد ب

الت متحده آمريكا عمليات تروريستي اعمال كنند، زيرا كه در شركت داشتن اياالت بودند كه در درون ايا مي

اين . اي باقي نمانده است گونه شبهه متحده آمريكا در حمالت سنگين تروريستي عليه كشورهاي نامبرده جاي هيچ

ورد نيكاراگوئه حتا طور كه گفته شد در م طور جامع در منابع غيرقابل ترديد به ثبت رسيده و همانه اقدامات ب

يقين ايران كه اكنون مورد تهديدات سنگيني  طور بي توسط مرجع حقوقي مربوطه محكوم گرديده است و همين
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نيز صادق است، مثالً » دخالت انساندوستانه«اين منطق در مورد حق . قرار گرفته نيز داراي همين حق خواهد بود

ها سبب خشم و برآشفتگي  گيري طبيعتاً اين نوع نتيجه. حشتناكها در فجايع و آن  براي ترساندن غرب از شركت

مثالً . كه موقعيت براي برآشفتن زياد استي در حال. رسد ها نمي گيري كس به اين نتيجه گردد، ولي هيچ مي

 حق ي و فيليپين را بمباران نمود،  ازيهاي نظامي آمريكا در هاوا كه پايگاهي كند كه ژاپن هنگام كس ادعا نمي هيچ

دانستند كه قلعه پرنده از نوع  ها مي كه ژاپني گيرانه استفاده كرد، باعلم به اين مشروع خود در دفاع پيش

طور از بحث علني در اياالت متحده آمريكا    در كارخانجات بوئينگ در دست توليد است و همينB-17هواپيماي

پين، شهرهاي چوبي ژاپن را طي يك جنگ نابودكننده ي و فلييهاي هاوا  توان از پايگاه كه چگونه مي در مورد اين

كرد كه   توصيه ميClaire L. Chennaultي ي ژنرال نيروي هوا1940در سال . خاكستر كرد، مطلع بودند

هاي در هم  هاي خيزراني مورچه روي النه زا  بر هاي آتش را با بمب) ژاپن(قلب صنعتي كشور سلطنتي « بايستي

گيرانه است تا اختراعات بوش،  تري از دفاع پيش مراتب قويه يك چنين تصوري  توجيه ب» .لوليده، خاكستر كرد

  .پيمانانشان بلر و هم

وال كند كه آيا حتا شديدترين محكوم كردن ؤتواند س طرف و صادق از كره مريخ مي ييك ناظر ب

 Arthur Schlesingerي يشناس مشهور آمريكا منظور سرزنش و مالمت تاريخ: رنگ نبود بمباران عراق كم

ننگ «گويد بمباران عراق يك  ، مي قول از سخنان پرزيدنت روزولت پس از واقعه پرل هاربور است كه با نقل

اي از اين نوع   ولي هرنوع اشاره8.باشد مي» ژاپن سلطنتي«است، زيرا كه سياست واشنگتن يادآور رفتار » مستمر

ي ياصلي كه البته در كشورها.  است  اخالقي شايستهمعيار، كه پايه هر ي استوار باشديآن زيربنا بايستي تنها بر مي

 تواند مورد استفاده قرار كه اصل تعميم مي تنها اشاره به اين.  غيرقابل تصور است،اند ناميده» متمدن«كه خود را 

  .آورد مي  غليان دره گيرد، خون محافل روشنفكر خبرگان ما را ب

ها و مقررات فرماليستي تشكيل نشده  حقوق درون كشوري تنها از اكسيومالملل درست مانند  حقوق بين

طور كل ه له بر سر بشريت بأي براي تعبير و تفسير وجود دارد ولي آنجا كه مسيدر نتيجه همواره فضا. است

 فريل هوارد«المللي  كارشناسان حقوق بين.  است قدر كافي روشن و صريح فرموله گرديدهه باشد، اين قوانين ب مي

المللي در رابطه با استعمال  حقوق بين«كنند كه  كتاب جديد و مهم خود را با اين اشاره آغاز مي» و ريچارد فالك



 غيرقانوني، اما مشروع 10 تارنگاشت عدالت

كند كه بايستي توسط كليه كشورها  ه مييزور و تصميم به آغاز جنگ، معيارهاي كامالً مشخص و مصممي ارا

كشوري كه مدعي اين حالت «افات پديد آمد، برخي انحر» ييتحت شرايط استثنا«اما اگر . »پذيرفته شود

9» .باشد ظف به اثبات مستحكم داليل خود ميؤي است، مياستثنا

نيويورك [خودداري مستمر «اسناد و مدارك وسيع خود را با يك تحليل مبسوط از » فالك«و » فريل«

ن دولتي اياالت متحده آمريكا  زور و جنگ توسط رهبراعمال، كه با ا»الملل از پذيرفتن داليل حقوق بين] تايمز

. اند، صادق است ها بررسي كرده  سال گذشته كه آن40اين امر در مورد . كنند در تضاد قرار دارد، تكميل مي

با قدرت در محكوم كردن مخالفين جهاني اياالت متحده آمريكا،  ...نيويورك تايمز«توان ديد،  طور كه  مي آن

» برند كار ميه ي بياقدامات خصمانه عليه شهروندان آمريكا پرورانند و يا  ميگيرانه را در سر كه خيال جنگ پيش

هاي  كه صحبت از فعاليت گذارند، سرگرم است ولي در عين حال همين الملل را زيرپا مي كار حقوق بين و در اين

دو اشاره  خير، اينهاي ا براي نمايش اين وضعيت در سال. ورزد االت امتناع ميؤشود،  از طرح همين س آمريكا مي

و يا » منشور سازمان ملل متحد« سرمقاله اين روزنامه در دوران قبل از تجاوز به عراق، عبارات 70كنند كه در  مي

هاي نقد و  دهند كه اين رفتار در ستون ها نشان مي آن و. كار برده نشده استه بار نيز ب حتا يك» الملل حقوق بين«

خاطر اهميت ه ب» نيويورك تايمز«ها به  توجه آن. طور كل متداول استه بدر بسياري از مطالب ديگر نيز 

كار ه كند، همواره اين رويه را ب طور كه تحقيقات ديگر نمايان مي غيرعادي اين روزنامه است؛ اين روزنامه همان

  .باشد المللي تاكنون صادق مي برد و اين امر از بدو پيدايش سيستم قوانين بين مي

  

  انبه قدرت نظاميج اعمال يك

  

 دولت بوش علناً اعالم كرد واشنگتن اين 2002 در سپتامبر NSS ها قبل از اعالم استراتژي امنيتي مدت

ا رايس زدولينك» ل خارجييمسا«در مجله . جانبه خشونت اعمال دارد طور يكه ل است كه بيحق را براي خود قا

و » المللي به تصورات حقوق و هنجارهاي بين[...] ه استناد كردن كهنه شد «2000حتا قبل از انتخابات سال 
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براي  سساتي مثل سازمان ملل متحدؤكه همياري كشورهاي متعدد و يا بهتر از آن م اعتقاد به اين«طور  همين

طور ه ي كه بي بديهي است شرايط استثنا10.را لعنت كرده بود» كننده است استفاده از قدرت قانوني بسيار تعيين

  .گيرد، صرفاً براي تضمين اعمال قدرت اياالت متحده آمريكا است مي برده شده و مورد استفاده قرارمعمول نام 

براي تفهيم و تشريح آن، بررسي خود را تنها به بخش . هاست كه رواج يافته اين موضع افراطي مدت

ود به جامعه كه در گذشته مشاور كندي ب» دين آچسن «1963در سال . كنيم ليبرال اين طيف محدود مي

قدرت، «المللي اعالم كرد كه اگر اياالت متحده آمريكا در قبال چالش عليه  دانان حقوق بين ي حقوقيآمريكا

وي اين مطلب را بعد از . پيش نخواهد آمد» ال حقوقيؤس«نوع   خرج دهد، هيچه خود واكنش ب» موقعيت و نفوذ

آرتور «به نظر . بحران كوبا اعالم كرد، كه چند ماه پيش از آن جهان را به لبه پرتگاه جنگ اتمي كشانده بود

كه در بيوگرافي رابرت كندي آمده، يكي از عللي كه باعث ايجاد اين بحران شد، سازوكار كندي براي » شلزينجر

المللي را، كه اصالً تهمت كوچكي  ليت تروريسم بينؤوها مس آن. به كوبا بود» ترين وحشت جهان لناكهو«ارسال 

ديگر تشديد يافت، گرچه كه اقدامات   بار90اين سازوكار در اواخر دهه . گردن كوبا نهاده بودنده نبود، ب

يكا در عوض سرپناه امني براي گرفت، بلكه آمر طور مستقيم توسط آمريكا انجام نميه بار ب بار اين خشونت

يم ي  يا بهتر بگوFBIگويم، بلكه متعلق به سازمان  اين مطلب را من نمي. هاي جهان شده بود ترين تروريست بزرگ

: تخلفات مشابه فراوان ديگري عليه دكترين بوش وجود دارد. وزارت دادگستري اياالت متحده آمريكا است

ها  گفته پرزيدنت بايستي با آنه و ب» ها مجرمند دهند، مثل خود تروريست يها پناه م ي كه به تروريستيكشورها«

، كارشناس امورخارجه »گراهام آليسون«گفته ه اين دكتريني است كه ب. خشونت رفتار شودباطور با بمب،  همان

 و برد  بين ميازدهند،  ها پناه مي ي را كه به تروريستيجانبه استقالل كشورها طور يكه ب«از دانشگاه هاروارد 

المللي تبديل گرديده   در روابط بينواقعيمندانه از اصل تعميم، عمالً به يك قاعده  يتپوشي رضا البته با چشم

12».است

اين دكترين كلينتون بود كه براي دفاع از . ولي بگذار فعالً در بخش ليبرال طيف افراطيون باقي بمانيم

تضمين دستيابي بالمانع « مثالً در مورد ،ساخت را مطرح مي» رت نظامييازي يك جانبه به قد دست«منافع حياتي، 

ي كه بوش يها يك از آن بهانه ها بدون هيچ و همه اين» سيسات توليد انرژي و منابع كاربرديأبه بازارهاي كليدي، ت
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تر بود تا  گستردهتر و  مراتب وسيعه اگر بخواهيم لغوي برخورد كنيم، دكترين كلينتون ب. و بلر از خود درآوردند

طور در جهان ترس و نگراني برانگيخت و حتا در نهادهاي سياست خارجي فوراً  استراتژي امنيت ملي بوش كه اين

طور كه خانم مادلين  نگرفت، زيرا همان ولي دكترين كلينتون زياد مورد توجه قرار. با انتقاد شديد روبرو شد

جمهوري يك دكترين خاص خود را در جيب دارد، اما خيلي  سيير امورخارجه اشاره كرد، هر آلبرايت وزير

 13.خشم آورده پيمانان خود را ب بندد كه حتا هم كاره ارد و به نحوي بذگبرا عامداً به نمايش  سفيهانه است كه آن

 اگر آمريكا رهبري ...سازمان ملل متحدي وجود ندارد«: شايسته نيست كه اعالم شود. ضرر نيست كمي مالحظه بي

گر اطور رفتار كنيم، خواهيم كرد و  اگر منافع ما ايجاب كند كه اين. كند، سازمان ملل متحد پيروي خواهد كرد

  ».نه، نخواهيم كرد

، يعني مردي كه دولت بوش  استاين عبارات از تراوشات جان بولتون. طور شايسته است شايد هم كه اين

 بود كه بوش و 2002 انتصاب وي ادامه درسي از سپتامبر 14.ددر مقام سفير به سازمان ملل متحد اعزام كرده بو

» با اهميت«اقدام سازمان ملل متحد تنها هنگامي  هر. كالينز سعي كرده بودند به سازمان ملل متحد ارزاني دارند

ل صورت سازمان مل   در غير اين،دهد يد قرارأيدر حمله به عراق مورد ترا هاي آمريكا و انگليس  است كه نقشه

 خانم ،براي تجديد خاطره اين پيام، وزير امور خارجه اياالت متحده آمريكا. متحد كلوپ حرافان خواهد بود

طور مكرر برخي از بهترين سفراي ما، ه در تاريخ ب«: مناسبت معرفي بولتون به جهان اعالم داشته  ب،رايس

  ».هان پاتريك و يا دانيل موني كركي مثل جين نرايسف. ي را دارا بودندأترين ر ي بودند كه قوييها آن

عنوان ه تري مالحظه كنيم، زيرا كه وي ب دقت بيش هان در سازمان ملل متحد را بايد با نقش موني

خاطر  ه ويژه به وي ب. المللي، شهرت و احترام فراواني كسب كرده بود ترين مدافع حقوق بين متهورترين و اصيل

را » امين  ايدي«ي كه وي دليرانه يگرفته بود، جا  مورد تحسين قرار،لل متحداش در سازمان م العاده كارنامه خارق

طور كل اعمالي كه انجامشان در نيويورك مستلزم شهامت ه لعنت كرده و از اسرائيل حمايت نموده بود، يعني ب

 مسكوت گذارده ،)مقر سازمان ملل متحد(العاده وي در ايست ريور  هاي واقعاً فوق ولي فعاليت. توجهي است قابل

تا از » كليه اقداماتي را كه سازمان ملل متحد انجام داد« او نويسد كه وي با غرور در كتاب خاطرات خود مي. شد

طور ضمني ه هان خود ب طور كه موني در اين حمله همان. » كرداخنث«حمله اندونزي به تيمور شرقي ممانعت كند، 
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همت كمك مشخص اياالت ه در روند بعدي ب. قتل رسيدنده ر بنف  هزار60در عرض چند ماه   كند اشاره مي

 كه به اوج خود رسيد، انگليس نيز 1978نحو دراماتيكي افزايش يافت و در سال ه متحده آمريكا تعداد قربانيان ب

 طور فرانسه و كشورهاي ديگر نيز ابا نكردند كه با دخالت خود در اين كشتار منافع خويش را همين. وارد گود شد

گفته وزارت امورخارجه اكنون ه چه كه بنا ب هان سرمشق خوبي براي آن بينيم، موني چنانكه مي. تضمين كنند

  .رساند، بود بالتون در سازمان ملل متحد بايد به انجام مي

وجود كارنامه هولناكش در  شرقي و با اش در تيمور كه غرب سوهارتو را در اقدامات جنايتكارانه اين

داد، طبيعتاً بيانگر عشق و عالقه خبرگان غربي   بيش از يك ربع قرن مورد پشتيباني قرارمجموعاً ،رمورد حقوق بش

پا افتاده  ل پيشياهميتي يك چنين مسا ها عليه بشريت نيست؛ اين تنها نمايانگر بي به كشتار، شكنجه و ديگر جنايت

گرها  سوهارتو يكي از بدترين قاتلين و شكنجه. باشد در مقابل هدف واالتري چون تاراج منابع وسيع اندونزي مي

» تايمز نيويورك«نوشته ه دست گرفت و به در دوران پس از جنگ دوم جهاني از همان لحظه كه قدرت را ب

راه انداخت، ه زمين را ب  در واقع اكثراً دهقانان بي،»ها و هواداران كمونيسم نظيري از كمونيست اي بي كشتار توده«

مشابه » 20ترين كشتارهاي قرن  يكي از سهمناك«سازمان سيا سخن از . ل غرب قرار گرفتمورد تحسين كام

صورت مخفي انجام نگرفت، در غرب خوشحالي ه اين روند كه ب. كرد هاي استالين، هيتلر و مائو مي جنايت

نيويورك «مه بدستان نامدار ليبرال در روزنا  كه يكي از قلمJames Reston .اي را توليد كرد گسيخته لجام

 وي بدين وسيله نظر غالب را فرموله 15.ناميد» اميدي در آسيا روزنه «است، اين كودتا در اندونزي را » تايمز

گونه  داشت، هيچ قدرت ماند و در خدمت منافع غرب قرار سر كه سوهارتو بري كرد، نظري كه تا هنگام مي

ها  تاتور در مقابل اتهام جنايات هولناكي، كه صحت آنهنگام دفاع از اين ديكه ب» اكونوميست«. تغييري نيافت

ندرت نيز افرادي ه خيلي ب. خيمي است وي فطرتاً آدم خوش: گردد، نوشت راحتي پذيرفته ميه امروزه خيلي ب

 اين عفريت 1998كه در سال  اين گويند، با توان يافت كه هنوز مدح سوهارتو را مي چون پل ولفوويتز را مي

  . بركنار شد،غيرقابل مصرف گرديده بودعجيب كه ديگر 

 Heritageيكي از نمايندگان» بوستون گلوب«در روزنامه ليبرال . بازگرديم به انتصاب جان بولتون

Foundationبه سازمان ملل «جمله كه بولتون  مدح اين انتصاب برخاسته بود، ازه داليل مختلف جالبي به  ب
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 بدون ،روز قبل واشنگتن درست دو» .نژادي در سودان اقدام كند كشتارتر عليه  متحد فشار خواهد آورد تا بيش

يافته باشد، در شوراي امنيت كوشش كرده بود تا اقدامات سازمان ملل متحد  كه گزارشي در مورد آن انتشار آن

.  »ندخطر افكه مردم غيرنظامي در دارفور را ب« قول انجمن دفاع از حقوق بشره كه ب. در سودان را متوقف كند

ه واشنگتن ب. دادگاه كشانده ولين جنايات در دارفور را بؤكه شوراي امنيت كوشش كرد كه مس چرا؟ براي اين

شد كه گرچه در بين  ميان كشيده ميه المللي ب ي بينيشدت مخالفت كرد، زيرا كه با اعالم جرم، پاي دادگاه جزا

همان اندازه با مقاومت ه طور كنگره ب خ سفيد و همينكن در كايدارد، ل مردم آمريكا مورد پشتيباني وسيع قرار

در دارفور در مقابل » گناه يمردم ب«قدر بزرگ است كه واشنگتن از لزوم حفظ  اين مقاومت آن. روبروست

  .پوشي كند نامد، چشم مي» كشتار خلق«را  چه كه حتا خود نيز آن آن

نامد، زيرا كه  مي» انقالبي«را  سينجر آنشود، هنري كي چه كه باز به دكترين بوش مربوط مي ولي آن

الملل  سازد و طبيعتاً حقوق بين  مستقر شد، نابود مي17را كه در قرن ) Pax universalis( »سيستم وستفاليك«

نظر از تفسيرات متداول در مورد سبك و   صرف-كيسينجر اين دكترين را. كند  ميارا كه از آن زاده شد نيز ملغ

افزايد كه معموالً كسي در مورد آن سخن  اي را بدان مي كننده كند و ايده تعيين يد ميأيامل تطور كه  ب–متد آن 

بايد تنها از آن » هاي عظيم جنايت«حق مقابله با : يابد» تعميم«گويد، اين دكترين اجازه ندارد  وي مي. گويد نمي

تقريباً مثل هميشه، بايد از كيسينجر در . ددپيمانان آن تفويض گر اياالت متحده آمريكا باشد و يا احتماالً به هم

طور تفاهمش در نظرسازي روشنفكرانه كه حتا در حالت عدم رعايت اصول اساسي اخالق،  مورد صداقتش و همين

  .گردد، قدرداني كرد اي ناراحت نمي لحظه

سال  ات درتوان از گزارش مطبوع شد را مي كه تا چه اندازه برداشت كيسينجر بايد جدي گرفته مي اين

در بين اين . جمهور و كيسينجر آزاد شده بود، دريافت يسيگو مابين رو كه نوارهاي ضبط گفتي قبل، هنگام

ها را   كه وي با اطاعت كامل آن،طور دستورات نيكسون به كيسينجر در مورد بمباران كامبوج بود نوارها همين

روي هرچه كه حركت  تواند پرواز كند، بر چه كه ميهر. بمباران وسيع كامبوج«: عين سخنان نيكسون. اجرا كرد

كشور ديگري دستور مشابهي براي اجراي يك چنين  خيلي مشكل است كه بتوان در آرشيوهاي هر» .كند مي

ه گونه نقد و يا واكنشي را ب حال انتشار اين اسناد تا آنجا كه من دنبال كردم هيچ با اين. جنايت عظيم جنگي يافت
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حاكم  و تركيب جو له تصويرأاين مس. مدهاي هولناك اين دستور كامالً مشخص استآ يكه پ ا ايندنبال نداشت، ب

  .كند رواني در جوامع غرب را كامل مي

. شده وجود دارد در رابطه با استفاده از خشونت نظامي، طيف وسيعي از مواضع رسماً اعالم: خالصه كنيم

ست كه در منشور سازمان ملل متحد فرموله شده و در طرف طيف تفاهم پس از دوران جنگ دوم ا در يك

بقيه طيف در . كيد شدأي كشورهاي جنوب و اخيراً توسط كميسيون نامبرده سازمان ملل متحد مجدداً تآي گردهم

قدرت، «الملل قرار دارد و محق است، در شرايطي كه  پذيرد كه اياالت متحده آمريكا وراي حقوق بين اساس مي

تضمين دستيابي بالمانع به بازارهاي «شود، واكنش نشان داده و براي   به چالش كشيده مي»موضع و نفوذش

ما در . اردذداند، به اجرا گ نوع اقدامي را كه خود صالح مي هر» سيسات توليد انرژي و منابع كاربرديأكليدي، ت

اروپا چه در تئوري و چه در عمل، طور مواضعي مواجهيم، كه  اينجا با بخش ليبرال و انترناسيوناليست طيف و همين

  . با آن بسيار آشنا است،حالدر چه در گذشته و چه 

  

  

  واقعه كوسوو

  

  
  

  

شويم، مثالً نظر كميسيون غيرمتعهد  هاي متفاوتي روبرو مي  زور، ما با برداشتستفاده ازگاه در رابطه با ا گه

اين .  فريقاي جنوبيآن قاضي معروف المللي تفتيش در مورد جنگ كوسوو به رياست ريچارد گلدستو بين
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اين : را در نزديكي عقيده غالب يافت، يعني توان آن  كه مي،كميسيون شديدترين انتقاد را به جنگ ناتو دارد

 زيرا كليه ابزار ،موجه است«وجود غيرقانوني بودنش اين جنگ  با. است»  اما مشروع،غيرقانوني«جنگ 

ريچارد » .ي براي پايان بخشيدن به كشتار و فاجعه در كوسوو باقي نمانده بودنتيجه بوده و راه ديگر ديپلماسي بي

نظر گرفتن گزارش كميسيون خود، بايستي كه منشور سازمان ملل متحد  گرفت كه با در گلدستون نتيجه مي

نامبرده شده  آن ازات كرّه  كه كه كميسيون ديگر سازمان ملل متحد  كه در باال باي گيري احتماالً تغيير يابد، نتيجه

يك واقعه بسيار مهم «داد كه دخالت ناتو  گلدستون توضيح مي.  در دسامبر سال گذشته دقيقاً رد كرد،است

 در مورد عينيبررسي «اما وي در عين حال بر لزوم . حساب آورده ب» انحراف«را  توان آن كه نمي» نظير است بي

  .نيز تكيه كرد» نقض قوانين حقوق بشر

 اين ،دهد طرفي بايد مورد بررسي قرار االتي كه يك چنين كميسيون بيؤيكي از س. بي استپيشنهاد خو

كه ناتو تصميم به ي هنگام» گرفته شد؟ كاره كليه امكانات ديپلماتيك ب«له كوسوو واقعاً أاست كه آيا در مس

 78پس از . اد صربستانيكي پيشنهاد ناتو و ديگري پيشنه. شروع بمباران كرد، دو شق ديپلماتيك روي ميز بود

هاي  فاناتيك. را نيز نقض كرد شق صورت گرفت كه البته ناتو بالفاصله آن اي مابين اين دو  مصالحه،روز بمباران

ها و اسناد   ولي آن كساني از ما كه به فاكت،دانند كه آيا شق ديپلماتيك وجود داشت يا نه دو طرف دقيقاً مي هر

  .هاي ديپلماتيك وجود داشت حل رسند كه مطمئناً راه  نتيجه ميكنند، اجباراً به اين تكيه مي

راه ديگري براي به پايان بردن فاجعه و كشتار در كوسوو وجود «كند  طرف ادعا مي كه كميسيون بي اين

 بسيار ساده عينيدر اين نكته قضاوت . كننده است ل ديگري است كه بدون شك داراي اهميت تعيينؤا س،»نداشت

ينجا جنگ عظيمي از اسناد و مدارك غيرقابل انكار متعلق به منابع مختلف غربي مثل وزارت در ا. است

همگي به اين نتيجه .  ، و ديگر در دست استOSZEامورخارجه اياالت متحده آمريكا، پارلمان انگلستان، ناتو،  

نگاه داريم، ما را  را بازچيزي كه اگر چشمهايمان . فاجعه و كشتار پس از شروع بمباران پديد آمد: رسند مي

ه ب. بيني كرد  علناً پيش،كه بمباران آغاز شدي وسلي كالرك، فرمانده نيروهاي ناتو هنگام. متعجب نخواهد كرد

 اين جنايات را كه با ،قلم آورده است، دولت كلينتون همه طور مبسوط به طوري كه كالرك در خاطرات خود ب

16.خبرند توان باور كرد كه ديگر نمايندگان ناتو در اين مورد بي سختي ميه ب. ديد آغاز بمباران پديد آمد، مي
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سفانه أ منطقه نامطبوعي بود، ولي مت،گيرد كه توسط ناتو مورد بمباران قرار يقين قبل از اين كوسوو بي

ابر آمار منابع بن. نداشت المللي اختالف چندان زيادي هم با مناطق ديگر بايد پذيرفت كه نسبت به استانداردهاي بين

 كه از خاك ،)او ـ چ ـ كا(نسب  هاي آلباني دنبال حمالت پارتيزانه تر ب عمدتاً غربي در سال قبل از جنگ، بيش

كردند با اين قصد  طور كه اعالم مي قتل رسيدند، همانه  نفر ب2000دادند  مي ها را مورد حمله قرار آلباني، صرب

دولت . يج كندينفع آلباني تهه  عمومي غرب را بفكارنوبه خود اه  بها را سبب گردند كه كه واكنش خشن صرب

ترين تعداد  بيش) او ـ چ ـ كا(هاي   حمالت پارتيزان1999آوري مدعي شد كه تا ژانويه  طور تعجبه انگليس ب

ين وضع آن بود كه تا اعالم آغاز جنگ ناتو ا دنبال داشته است و اطالعات غني منابع غربي حاكي ازه قرباني را ب

دهد و  مي يكي از تحقيقات نادري، كه حداقل منابع عظيم اطالعاتي را مورد توجه قرار. تغيير محسوسي نكرده بود

. هاست گردن صربه  قرباني، ب2000 نفر از 500 وليت مرگؤزند كه مس را جدي گرفت، گمانه مي توان آن مي

دهد، چون  مي يد قرارأي دليل بمباران ناتو را مورد تكنم كه به اين  استناد مي17»نيكالس ويلر«من به تحقيقات 

وليت ؤاينجا هم باز اين استدالل كه ناتو درست در زماني كه مس. گرفت بدون آن قطعاً فجايع بدتري صورت مي

 دنباله تري را ب ها فجايع عظيم كه بمباران بود و با علم به اين) او ـ چ ـ كا(هاي  عهده پارتيزانه اكثر كشتارها ب

اين واقعيت كه حتا محققين جدي . كند تا از وقوع فاجعه جلوگيري كند خواهد داشت، بمباران را آغاز مي

ه كنند، پرده از روي نحوه تصميم در مورد جنگ ياتري از اين كه گفته شد، اراتر و برّ نتوانستند دليل قوي

  .ق ديپلماتيكي نيز وجود داردرسيد كه ش نظر ميه خاطر داشته باشيم، به ويژه اگر به  ب،دارد برمي

كند كه كشورها به رهبري  كوسوو يكي از دو قصه پيروزي بزرگ است كه با عطف به ماسبق ثابت مي

دانستند و به اين نتيجه  را قدر» ها معيارها و ارزش«شان براي اولين بار در تاريخ  يي آمريكا– استادان آنگلو

» هاي انساندوستانه دخالت«گيرد تا غرب بتواند  مورد تجديد نظر قراررسيدند كه منشور سازمان ملل متحد بايستي 

كنند  ت ميأها جر كه آن اصالً همين. شرقي است كه بسيار وحشتناك بود مورد دوم تيمور. خود را به اجرا گذارد

 ،ستهاست و در اينجا تمامي غرب مقصر ا نگر فرهنگ روشنفكري آنااين مورد را بدون شرم مطرح كنند، نماي

در اين مورد نيز بحث و جدال زياد صورت گرفته و . ترين نقش را ايفا كردند گرچه كه آمريكا و انگليس شنيع

  .پردازم لذا زياد بدان نمي
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دو  طور كه اين همان. توان مورد اغماض قرار داد حمله بوش و بلر به عراق است موردي را كه اصالً نمي

سرپيچي عراق از دستور شوراي :  اين حمله بر پايه يك دليل استوار بود، كردندأكيدطور مكرر ته و شركايشان ب

دانان  اين استدالل، پرزيدنت جامعه حقوق. هاي كشتار جمعي نظر كردن از توليد سالح امنيت در مورد صرف

كه  از اين اكنون پس 18.تعبير كند» مشروع، اما حمله غيرقانوني«المللي را برآن داشت تا اين حمله را  بين  حقوق

طور كه با  توجيه جنگ، آن: غيرموجه بوده است» تنها دليل«شنويم كه اين ها نقش برآب شده، مي كليه بهانه

خواست به دنيا  بوش بود كه مي» وحي پيامبرگونه« بلكه ناشي از ،نبود» گيرانه دفاع پيش«شد،  ابهت اعالم مي

  )توصيف نوين مطبوعات ليبرال( .دمكراسي عطا كند

آميز تا نظرات انتقادي كه گرچه   مختلفي وجود داشت؛ از شگفتگي شعفيها ينجا واكنشدر ا

تواند  دادند كه اين خواست مي حال هشدار مي   ولي در عين،ستودند يا را ميؤسخاوتمندي و بزرگواري اين ر

 از آب در خواهد آمد افتاده است و يا اين اقدامات بسيار گران خلق مورد نظر احتماالً عقب: باشد» سنگي بزرگ«

همواره ريسمان قرمز تمامي فكر و عمل بوده است از طرف همگي بديهي فرض » ياؤر«كه اين  اما اين. و غيره

اما تنها چيزي كه وجود نداشت، . خيلي سخت بود تا نظرات انحرافي از مسير اصلي و غالب يافت. گردد مي

زيرا تا به . دهد ه رهبري چه تراوشات فكري از خود اشاعه مي تنها اين مهم است كه دستگاظاهراً. مدرك جرم بود

كنار ه ارزش بودن، بدون هيچ نقدي ب هاي نامبرده است، به علت بي امروز مقدار زيادي فاكت كه عكس ادعا

كند كه گويا روشنفكران غرب در كره شمالي زندگي  اين واقعيت اين احساس را تداعي مي.  استارده شدهذگ

  .كنند مي

»  مشروعاما ،غيرقانوني«كن است كه تحقيقات دقيق، مواردي از حمله و تهاجم را عيان سازد كه واقعاً مم

كند و آن  دارند، تنها يك چيز را ثابت مي ه مييمثال ممتازي را كه به ما ارا. است، لكن اثبات آن بسيار مهم است

طور  در اصل حكم عادالنه دادگاه الهه و هميناين دكترين . كه اين دكترين، نوزاد مشكوك روح دوران ماست اين

سازد كه در مورد نيكاراگوئه و اخيراً توسط كميسيون عالي سازمان  تر مي  را برجسته1949كنوانسيون ژنو سال 

تواند به  دادگاه مي«: طور فرموله كرد طور نمونه اينه زمان ب ديوان عالي الهه در آن. ملل متحد نيز تكرار شد

مله را تنها به نشانه اعمال سياست زور كه در گذشته به بدترين نوع مورد سوءاستفاده قرار گرفت، اصطالح حق ح
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ي نبايد داشته يالملل هيچ جا وجود كليه نواقص موجود در نظم جهاني، در حقوق بين سياستي كه با. تعبير كند

راحتي امكان آن وجود دارد كه حتا  ه بترين كشورها خواهد شد و  ويژه قوي] حق حمله[بنا به طبيعت امر ... باشد

19».اعمال حق خود نيز به انحراف كشيده شود

چه كه يك بررسي دقيق مطمئناً آشكار خواهد كرد اين است كه تروريسم دولتي و ديگر اشكال تهديد  آن

بينيم  است كه ميدهنده  تكان. كشانده است» ييفاجعه نها«به خشونت و استفاده از خشونت، دنيا را به لبه پرتگاه 

آيا نبايد كور و . گيرد ي در فرهنگ روشنفكرانه ما مورد اغماض قرار مييها به چه سادگي اين چنين شناخت

 امروز نشنيد و ،ما گوشزد كردنده  سال پيش ب50احمق بود اگر هشداري را كه برتراند راسل و آلبرت اينشتاين 

سازيم خيلي ساده و در  اي كه ما بايد شما را با آن مواجه  لهأسم«: گفتند درك نكرد؟ اين دو دانشمند برجسته مي

  :عين حال هولناك و غيرقابل اجتناب است

20»آيا ما بشريت را نابود خواهيم ساخت، و يا بشريت با جنگ وداع خواهد كرد؟«
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