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برای مردم افغانســتان، حضــور در پای صندوق هــای رأی اولویت 
ندارد؛ زیرا آنهــا از جنگ داخلی میان دولت و طالبان خســته 
شــده اند، حضــور آمریــکا را در کشورشــان نمی خواهند، از 
بی کفایتــی و فســاد مســئوالن و مقامات به تنــگ آمده اند.
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هیچ مشخص نیست انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان که قرار است اواخر تیر ماه برگزار شود، 
آیا برای بار سوم به تعویق می افتد یا نه. با توجه به 
اوضاع و احوال جاری افغانستان، به نظر می رسد که 
همه جناح ها و جریان ها و گروه های سیاسی و مردم 
و حتی طالبان، نسبت به تاثیرگذار بودن انتخابات 
در فرایند سیاسی افغانستان، دچار تردید شده اند 

و فقط در این مورد وحدت نظر دارند.
مردم و بســیاری از نخبگان و مقامات دولتی 
افغانستان مثل ناظران و کارشناسان، به این اعتقاد 
رسیده اند که انتخابات در افغانستان بیش از اینکه 
تاثیرگذار باشــد، خود اســیر عوامل دیگری مثل 
حضور آمریکا، حمــات طالبان، مواد مخدر، زیر 
ساخت های ویران اقتصادی، فقر عمومی و فساد و 

بی کفایتی حاکمان افغانستان است. 
در اینجا ما تاش می کنیم که عاوه بر تدقیق در 
نگاه های متفاوت بازیگران عرصه سیاسی افغانستان 
نسبت به دو مسئله مهم »انتخابات« و »مذاکره«، 
در مــورد ظرفیت های بدیل خروج از بن بســت 
سیاســی جاری در افغانستان، مثل »لویه جرگه« 

نیز مباحثی را ارائه می کنیم. 
دولت

 دولتی ها و مقامات کابل به دو دلیل مشخص، 
زیاد بدشــان نمی آید که زمان برگزاری انتخابات 
به طــور مکرر عقب بیفتــد؛ اول اینکه به خوبی 
می دانند اگر یک انتخابات ســالم و شفاف بر گزار 
شــود، پایان حضور آنها در قدرت هم به احتمال 
زیاد، رقم خواهد خورد. در حال حاضر نیز حضور 
رئیس جمهور و مقامات فعلی در مســند قدرت، 
غیرقانونی اســت، چون طبق قانون اساسی دوره 

آنها به پایان رسیده است.
 دوم، مذاکره با طالبان اســت؛ در صورتی که 
این مذاکــره نتیجه بدهد، برای »اشــرف غنی« 
رئیس جمهور افغانســتان، یک دستاورد محسوب 
خواهد شد و او سایر مقامات می توانند از این اتفاق 
به عنوان یک اهرم و برگ برنده، در انتخابات استفاده 

کرده و احتمال پیروزی خود را بیشتر کنند.
عاوه بر آن، مقامــات دولتی دریافته اند که تا 
مســئله طالبان حل نشود و تا زمانی که این گروه 
ســاح را بر زمین نگذارد، شرایط یاس آور موجود 
عوض نخواهد شــد و افغانســتان از فاز جنگی و 

امنیتی خارج نمی گردد.
به همین خاطر، دولتی ها مذاکره با طالبان را 
می پذیرند، چه خودشان در یک طرف میز نشسته 

ســازمان های حقوق بشــری از کجا می آیند؟ 
چه کســانی این سازمان ها را می گردانند؟ پول این 
سازمان ها از کجا تأمین می شود؟ سازمان های حقوق 
بشری چه می کنند؟ آیا این سازمان ها بی طرف اند؟ 
مسئله  حقوق بشــر از دو حیث قابل بررسی است: 
نظری و عملی. اینکه مفردات حقوق بشری از کجا 
آمده اند و تألیفشان ابتنای بر کدام مبادی معرفتی 
دارد، بررسی نظری است. اما آنچه در پیش می آید 
بررسی مسئله حقوق بشــر از حیث عملی است و 
نگاهی گذرا به ساختار و کارنامه عملی سازمان های 

حقوق بشری؛ که پاسخی به سؤال های باالست. 
وقتی به ســازمان های حقوق بشــری نگاهی 
می اندازیــم چند چیــز جلب نظــر می کند. یکی 
بحث منابع مالی، بنیانگذاران، مدیران و ســاختار 
این ســازمان ها اســت و دیگری موضع گیری های 
این  ســازمان ها به عنوان توجیه گران سیاست های 
مداخله جویانه کشورهای غربی است. نگاه مفصل به 
هر کدام در خور مقاله ای مستقل است و ما در اینجا 

صرفا به ذکر گوشه ای بسنده می کنیم.
خاستگاه و گردانندگان سازمان های حقوق بشری

برای شروع، به مورد دیده بان حقوق بشر، یکی 
از شناخته شــده ترین مراجع حقوق بشری، نگاهی 
بیاندازیم؛ شــکل گیری دیده بان ریشــه در جنگ 
ســرد دارد. »کین بث«، منتقد سیاسی، در این باره 
می گوید: »دیده بان حقوق بشــر در واقع ... در سال 
1978 در طول جنگ سرد برای بررسی و انتقاد از 
جرایم شوروی و هم پیمانانش ایجاد شد. ایدئولوژی 
جنگ سرد همواره در تعیین اولویت ها و حمایت هایی 
که ســازمان هایی مثل دیده بان دارند، نقش داشته 
اســت« 1. این ســازمان   در ذاتش برای غلط گیری 
از روی دست دشــمنان آمریکا بنا نهاده شده و نه 
برای بررســی وضع حقوق بشر. این ادعا با خواندن 
ادامه این جســتار روشن  خواهد شد؛ وقتی متوجه 
این نکته شــویم که اگر غیراز این بود، تیِغ نقد این 
نهادها فقط برای کشــورهاِی مخالف سیاست های 

غرب تیز نمی بود. 
نگاهی به ســوابق گردانندگان این ســازمان ها 
میزان استقال و بی طرفی آنها را هویدا خواهد کرد. 
از باب نمونه به پرونده  »تام مالینوفســکی« یکی از 

رؤسای دیده بان نگاهی کنیم:
 او پیش از ریاســت دیده بان، یکی از دستیاران 
ویژه ی بیل کلینتون و سخنگوی مدلین آلبرایت و 
وارن کریستوفر در زمان تصدیشان در امور خارجه 
آمریکا بود. او سخنگوی وزیر امور خارجه ای )مدلین 
آلبرایتی( اســت که در زمــان تصدی اش در اظهار 
نظری معروف در مورد تحریم های اعمال شده علیه 
عراق که منجر به کشــته شدن 500 هزار کودک 
شد، گفت: »ارزشــش را داشت« 2. نمی دانم باعث 
شــگفتی خواهد بود یا نه؟ اگر بدانیم که دیده بان 
حقوق بشــر، میگوئل دیاز، کارمند سی آی اِی، را به 
کار می گیرد تا در هیئت مشــاوره  دیده بان خدمت 
کند یا خاویر ســوالنا دبیرکل ســابق ناتو و طراح 
بمباران ســال 1990 یوگساوی )جنگی که خود 

اشاره
افغانســتان کشوری است که با یک روند سیاسی مبهم و پرتالطم دست و پنجه نرم 
می کند و در این کالف ســردرگم، هیچ جریانی مــورد اعتماد جریان های مقابل و مردم 
افغانستان نیست. مردم به کارآمدی و سالمت دولتی ها اعتماد ندارند و به همین خاطر، 
رقبتی به انتخابات نشان نمی دهند و کسانی هم که رای می دهند، به چهره های سیاسی 

جا افتاده، احزاب مطرح و رهبرزادگان رای نمی دهند. 
دولت کابل هم از ســر اجبار، به مذاکره با طالبان تن می دهد و حتی به گفت و گوهای 
پشت پرده میان طالبان و آمریکا رضایت می دهد. آمریکا به دنبال منافع خود است و در 
این مســیر، همه چیز دیگر را نادیده می گیرد. طالبان نه با دولت کابل میانه ای دارد و نه 
آمریکا را می خواهد. جامعه جهانی نیز طالبان را نمی خواهد و اقدامات آن را نمی پسندد.
در یک چنین بستری، مردم و رهبران افغانستان بر سر دو راهی انتخابات و یا مذاکره 
با طالبان مانده اند. به همین خاطر، دولت کابل انتخابات ریاست جمهوری را مرتبا به تعویق 
می اندازد. شرایط فوق و راه حل های احتمالی بدیل، در مقاله حاضر مورد بررسی و تحلیل 
قرار می گیرد.                                                                                            سرویس خارجی

افغانسـتان 
بر سردو راهـی انتخابات 

و مذاکره با طالبان 

باشند و چه حتی بدون حضور نمایندگان دولت، 
طالبان و آمریکا در پشــت درهای بسته مذاکره 

بکنند.
مقامات کابل واقعا به این نتیجه رسیده اند که 
مذاکره با طالبان، از ســر رضایت نیست، بلکه از 

سر ضرورت، ناچاری، ناامیدی و درماندگی است.
مردم

انتخابات پارلمانی سال گذشته افغانستان برخی 
چیز ها را در باره ذائقه مردم مشــخص کرده است؛ 
اول اینکه حضور ضعیف آنها در انتخابات، هرچند 
دالیل امنیتی داشــته و بسیاری به دلیل ترس از 
جان خود و نبود امکانات الزم، در انتخابات شرکت 
نکرده بودند، ولی این مشــارکت ضعیف، ناامیدی 
آنها را هم نســبت به روند سیاسی موجود آشکار 

کرده است. 
آن دســته از مردمی که در انتخابات شرکت 
کرده اند هم با رای خود، نشــان داده اند که نسبت 

آنها صرفا باید شاهد گسترش فساد میان مقامات 
کابل و مسئوالن محلی باشند. 

از جملــه مشــکات غامضی کــه روی ملت 
افغانستان ســایه انداخته، این است که این ملت 
گرفتار یک تناقض ســاختاری است؛ از یک طرف 
برای بازســازی و توسعه کشور، نیاز به کمک های 
مالی و تکنولوژیــک خارجی دارد، از طرف دیگر، 
کمک کنندگان به دنبال منافع خودشان هستند و 
اصوال ملت افغانستان را نادیده می گیرند. شاید در 
شرایط فعلی، استخراج و فروش نفت می توانست 
یک مسیر مســتقل موقتی را برای دولت و مردم 
افغانســتان ایجاد می کرد. اما، مشکل اینجاست 
که این کشــور نفت و یا ال اقل چــاه نفت آماده 

بهره برداری ندارد.
آمریکا

آمریکا هم پس از 18 سال حضور در افغانستان، 
به این نتیجه رســیده که بدون طالبان، نمی تواند 
بر افغانستان کنترلی داشته باشد. به همین خاطر، 
برای آمریکایی ها نیز انتخابات در افغانستان اهمیت 
ثانوی دارد. اما اینکه آیا آمریکا می تواند با طالبان 

به توافق برسد، مسئله دیگری است.

همــه مذاکره و گفت و گوی صلــح را بر انتخابات 
ترجیح بدهند. اما ، ای کاش مشــکل افغانستان با 
این اشتراک نظر، حل می شد. قضیه پیچیده تر از 
اینها اســت؛ هر چند بازیگران روی تفوق مذاکره 
بــر انتخابات اجماع دارند، ولی هر کســی از این 
گفت و گو و مذاکره، مراد خودش را طلب می کند؛ 
طالبــان می خواهد که نظامیان آمریکایی بروند و 
خودش جای دولت کابل را بگیرد، مردم و دولت 
افغانستان، از ســر ناچاری به گفت و گو با طالبان 
رضایت داده اند، تا مملکت از بن بست کنونی خارج 

شود، آمریکا نیز همان طور که اشاره شد، به دنبال 
منافع خود است؛ چه با مذاکره و چه با انتخابات. با 
این اوصاف، کاف سردرگم روند سیاسی جاری تا 
اطاع ثانوی، به عمر خود ادامه خواهد داد و ممکن 
اســت که مردم و مقامات مدت ها بر سر دوراهی 

مذاکره و انتخابات، مردد باقی بمانند.
لویه جرگه

لویه جرگه به عنوان یک نهاد جا افتاده سنتی 
در افغانستان، که کار ویژه اش خارج کردن روندهای 
سیاســی کشور از بن بست و ایجاد وفاق و وحدت 
بوده اســت، دیگر آن تاثیر و کارایی سابق را ندارد 
و به گفته برخی کارشناسان، سهم لویه جرگه در 
تحوالت افغانستان، اکنون به زیر پنج درصد رسیده 
و البته، این اتفاق بسیار ناخوشایندی است؛ زیرا این 
کشور به دالیلی که برخی از آنها در خال مطلب 
حاضر ذکر شــده، در شرایط بسیار ملتهبی به سر 
می برد و از دست هیچ فرد یا نهادی هم برنمی آید 
که میان گروه ها، جریان ها، اقوام، قطب های قدرت 

و مردم اجماع و وحدت ایجاد بکند.
از لحاظ تاریخــی، »حاکمان کابل« هم مثل 
لویه جرگــه، می توانســتد صلح و آرامــش را در 
افغانســتان بــر قرار و آن را بــرای مدت ها حفظ 
بکننــد. لویه جرگه به خاطر فراگیر بودن و حضور 
صدها نفر از نمایندگان اقوام و اقشار مختلف مردم 
در آن، یک داور قدرتمند و ذی نفوذی محســوب 
می شده است. اما، منشا قدرت و مشروعیت حاکمان 
کابل، بی طرفی آنها نسبت به اقوام چهارگانه هزاره، 
پشتون، تاجیک و ترکمن بوده است. کابل نشین ها 
به لحاظ تاریخی، حکم داور بی طرف را داشــته و 
در زمــان بروز اختاف میان اقــوام و قبایل، بین 
آنهــا داوری می کرده اند. اما، بــا روی کار آمدن 
کمونیست ها و سوار شدن آنها بر اریکه قدرت در 
سال 1379، این نقش تاریخی از کابل گرفته شد 
و به همین دلیل، طی دهه های گذشته، نقش لویه 
جرگه)به جای حاکمان کابل( در تحوالت سیاسی 
افغانستان، حساس تر و مهم تر شده بود. اما، اکنون 
تحوالت میدانی نشان می دهد که از نفوذ لویه جرگه 
بر جامعه افغانستان، نیز کاسته شده است و مردم 
نسبت به این نهاد سیاسی نیز مثل سایر نهادهای 
سیاسی و مقامات، دلسرد شده اند و به جلسات و 

تصمیمات آن، اعتنایی ندارند.
حامد کرزای

در جامعه افغانستان، جای شگفتی اینجاست 

که بخش هایی از مردم و بســیاری از نخبگان این 
کشور، نسبت به »حامد کرزای« رئیس جمهور سابق 

افغانستان، نظر مثبتی دارند. 
کرزای از لحاظ منشا نخبگی، جزو مجاهدین 
ضد شوروی سابق محسوب می شود و حتی پدرش 
در نبرد با نیروهای متجاوز روسی شهید شده است. 
با این حال، کرزای به طور معمول نباید مورد اقبال 
مردم افغانســتان باشد، چون در هر صورت، او در 
ســال 2001 به همراه  تانک های آمریکایی وارد 
افغانستان شــده بود و مردم وی را عامل آمریکا 

می دانسته اند.
اما، چنــد چیز باعــث افزایــش محبوبیت 
رئیس جمهور سابق افغانســتان شده است؛ اول، 
زیرکی کرزای در پاک کردن گذشته خود است؛ 
بدیــن طریق که او در دوران ریاســت جمهوری 
خود)برخــاف دولــت فعلی این کشــور(، رویه 
مستقلی را در پیش گرفته و هر چه به پایان ریاست 
جمهوری نزدیک تر می شده، حمات کامی خود 
به آمریکا را شدید تر می کرده است. کرزای آمریکا 
را عامل تداوم جنگ در افغانســتان می دانسته و 
واشنگتن را به خاطر کشــتار مکرر غیرنظامیان 
افغان، شدیدا مورد ســرزنش قرار می داده است. 
همین باعث شد که کرزای به جای عامل آمریکا، 
به چهره ای ضدآمریکایی در جامعه افغانســتان 

تبدیل شده است.
مــورد دوم، بی طرفی رئیس جمهور ســابق 
افغانســتان نســبت به اقوام در عرصه عمل بوده 
است. این رویه کرزای باعث شد که او عاوه بر قوم 
پشــتون، در میان سایر اقوام نیز هواداران زیادی 

برای خودش دست و پا کند.
سومین عاملی که باعث شده است توجه مردم 
افغانستان بار دیگر به کرزای جلب شود، عملکرد 
ضعیف دولت فعلی چه در سیاست داخلی و چه 
در نوع تعامل با همسایگان است. از نگاه بسیاری 
از نخبگان افغــان، دولت کرزای در مقایســه با 
 دولــت کنونی، بســیار پاک تــر و کارآمد تر بوده 

است.
بــه همین خاطر، بســیاری از کارشناســان 
رئیس جمهور سابق را به عنوان یک گزینه و بدیل 
برای خروج افغانستان از بن بست سیاسی جاری 
مطرح می کنند و الاقل، معتقد هستند که اگر او 
نیز در انتخابات آتی ریاســت جمهوری، در کنار 
ســایر کاندیداها قرار بگیرد، انتخابات معنادار تر و 

تنور انتخابات داغ تر می شود. 
جمع بندی

در افغانستان شرایط به قدری فاجعه بار است 
که مردم همه اهرم هــای بالقوه و بالفعل در این 
کشــور را نســبی می بینند؛ آنها به دنبال خروج 
از شــرایط ناامن و فقر اقتصادی مزمن هســتند 
و از جنگ خســته شده اند. برای مردم و نخبگان 
افغانســتان فرقی نمی کند که چه چیزی آنها را 
از ایــن وضعیت فاجعه بار خــاص می کند. آنها 
از همین منظر بــه انتخابات، مذاکره با طالبان و 
بازگشت فردی مثل حامد کرزای به عرصه سیاسی 

نگاه می کنند. 
در هــر صورت، ملت افغانســتان از وضعیت 
موجود، خصوصا حضور نیروهــای آمریکایی در 
کشورشــان به ستوه آمده اند و حس می کنند که 

برای تغییر شرایط هم خلع ساح هستند.

سبحان محقق

در ارتباط با مفاد گفت و گو های پشت پرده میان 
»زلمای خلیلــزاد« نماینده آمریکا، و »ما برادر« 
فرستاده طالبان در دوحه، کسی چیزی نمی داند. 
ولی نکته مهمی را که باید به یاد داشــته باشیم، 
این است که دو طرف هرگز منافع ملت افغانستان 
را در مذاکرات خود، ماک قرار نمی دهند؛ طالبان 
می خواهد به هر ترتیبی که شده، به قدرت برگردد 
و آمریکا هم به دنبال خروج از بن بست 18 ساله 
است. باید به یاد داشته باشیم که اگر طالبان بتواند 
امتیازات الزم را به واشــنگتن بدهد و خصوصا در 
مقابل ایران، سد ایجاد کند، آمریکا یک شبه پشت 
دولت کابل را خالی خواهد کرد و بازگشت طالبان 

به کابل را می پذیرد.
در هر حال، برای آمریکا هم مثل سایر بازیگران 
صحنه افغانستان، برگزاری انتخابات در موعد مقرر، 
اهمیتی ندارد و هم اکنون همه توجه کاخ سفید به 

مذاکره با طالبان است.
طالبان

طالبــان در ایــن میان، با حضــور آمریکا در 
افغانستان مخالف است و مقامات کابل را فاسد و 
مزدور آمریکا می داند. این گروه فقط در یک چیز 
با مردم افغانســتان، دولت کابل و آمریکایی ها هم 
عقیده است و آن، بی تاثیر بودن انتخابات در روند 

تحوالت سیاسی افغانستان است! 
همین  اشتراک نظر همه جانبه میان نیروهای 
سیاسی درگیر در افغانستان است که باعث می شود 

به چهره های سیاسی مطرح، رهبرزادگان، احزاب 
معروف و مقامات، اقبالــی ندارند. رای دهندگان 
افغانستان به جای این مقامات و چهره ها، به افراد 
متمول و ســرمایه داران رای داده بودند. این نوع 
رای دهــی هم فقر و نداری مردم را بر ما می کند 
و هم نشان می دهد که فرهنگ جامعه افغانستان 
با انتخاب دموکراتیک، فاصله زیادی دارد. در این 
کشــور اصوال ساختار قومیتی و اجتماعی سد راه 
هرگونه ساز و کار دموکراتیک است، زیرا رهبران 

قومی جلوی مشارکت دموکراتیک را می گیرند. 
در کل، برای مردم افغانســتان، حضور در پای 
صندوق های رای اولویت ندارد؛ زیرا آنها از جنگ 
داخلی میان دولت و طالبان خسته شده اند، حضور 
آمریکا را در کشورشان نمی خواهند، از بی کفایتی و 
فساد مسئوالن و مقامات به تنگ آمده اند و به این 
نکته مهم پی برده اند که در شرایط فعلی، انتخابات 

درد آنها را دوا نمی کند.
مردم حضور آمریکا را نمی خواهند، زیرا عما به 
این نتیجه رسیده اند که این حضور مترادف با تداوم 
جنگ داخلی است. آنها به عاوه، می دانند که اگر 
حضور نظامی آمریکا در افغانستان ادامه پیدا کند، 

بی طرفی سازمان های حقوق بشری در بوته  نقد

نه حقوقی ، نه بشری

دیده بان آن را در ســال 2000 محکــوم کرد!!( را 
به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیســه خود به کار 
می گیرد 3. همچنین می شود به مورد سوزان ناسل 
نگاه انداخت، شخصیت شهیر حقوق بشری، که در 
سازمان حقوق بشرِی عفو بین الملل فعال است. او 
کسی است که مســیری تدریجی را طی کرد تا از 
دستیارِی معاونت وزیر امور خارجه آمریکا به بخش 
سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه و از آنجا 
در ســال 2012 به مدیریت اجرایی عفو بین الملل 
آمریکا برســد4. این بررســی کوتاه این سؤال را بر 
می انگیزاند که سازمان های مدعی بی طرفی که در 

بخش های مدیریتی خود افــرادی چون »مأموران 
سابق سازمان سی آی اِی، مدیران ان ای دی )سازمان 
اعانه ملی برای دموکراسی که توسط الن وینستین 
مأمور مشهور سازمان ســی آی اِی بنا نهاده شده(، 
کارمنــدان و کارکنان وزارت امــور خارجه آمریکا، 
اعضای ناتو، مشاوران شرکت های بزرگ آمریکایی 
فعال در کشــورهای خارجی )مثل اکسون موبیل، 
شورون و بوئینگ( و بانک داران وال استریت«5 را به 

کار می گیرند، چطور بی طرف هستند!؟
منابع مالی سازمان های حقوق بشری

ســرک کشــیدن در منابع مالی سازمان های 
حقوق بشــری، بی طرفــی این ســازمان های- به 
اصطاح- مردم نهاد را مشکوک تر می کند. »یکی از 
کسانی که بودجه  ساالنه  سازمان های حقوق بشری 
از جمله دیده بان حقوق بشر را تأمین می کند، جورج 
ســوروس میلیاردر وال استریتی است که از طریق 
سازمان مردم نهادش، موسسه  جامعه  باز، این بودجه 
را  به نهادهای مذکور می رساند« 6. جورج سوروسی 
که موسســه  جامعه باز را بــرای آموزش و تجهیز 
مخالفان دولت های هدف –یعنی دولت های مخالف 
غرب– به راه انداخت تا مروج سیاســت های آمریکا 
و یاری دهنده مخالفان برای تشکیل حکومت های 

هماهنگ با دموکراسی آمریکایی باشد. 
»سازمان های حقوق بشری دیگری مثل جنبش 
سراسری حقوق بشر )اف آی دی اِچ( نیز بودجه خود را 
از وزارت امورخارجه و از طریق بنیاد اعانه ملی برای 
دموکراسی )ان ای دی( دریافت می کنند« 7. بنیادی 
که پیش تر به آن و موسسش- الن وینستین کارمند 
سازمان سی آی اِی- اشاره شد. آنچه اینجا باید به آن 
افزوده  شود این نکته است که این سازمان صریحاً 
 non-profit soft( ذیل عنوان سازمانی با قدرت نرم
power organization( و برای اشاعه دموکراسی غربی، 
در زمــان دولت ریگان )1983( بنا نهاده شــد. با 

توجه به آنچه گفته شد، یک کانال مالی مستقیمی 
قابل شناســایی است که مجرای اتصال دولت های 
غربی، ســازمان های مردم نهاد و خیریه هایی است 
که متصدی حقوق بشــر برای عالم و آدم اند. البته 
باید توجه داشــت آنچه در اینجا گفته شد تنها از 
اطاعاتی بود که کامًا عیان و در دســترس عموم 
اســت و خود این سازمان ها نیز به آن اشاره دارند و 
می توان با جســت وجویی ساده تمام این داده ها را 
یافت؛ اینکه در پس این پرده چه خبر است چندان 

روشن نیست.
در مورد منابع مالی سازمان عفو بین الملل نیز 
ماجرا از این قرار اســت. این سازمان- به اصطاح- 
مردم نهاد افــزون بر کمک هــای مردمی که خود 
به آن اشــاره دارد 8.کمک هایی از دولت های غربی 
می گیرد؛ با بررسی اسناد مختلف از جمله گزارش 
خود این سازمان 9.می توان کمک های وزارت توسعه 
بین المللی بریتانیا، کمیســیون اروپــا، وزارت امور 
خارجه آمریکا به این سازمان را ماحظه کرد. پرسش 
این است که این سرمایه گذاران که در این سازمان 
حقوق بشری یا سازمان های مشابه آن سرمایه گذاری 
می کنند )نه بذل و بخشش( چه انتظاری دارند؟ و 
در ازای سرمایه شــان چه طلب می کنند؟ بررسی 

مواضع این سازمان ها در مواقع گوناگون این پرسش 
را پاسخ می دهد. 

سازمان های حقوق بشری که را و چرا 
محکوم می کنند

»مواضِع« سازمان های حقوق بشری از نشانه های 
وابســتگی این سازمان های مردم نهاد به دولت های 
غربی اند. ســوزان ناســل که نامــش پیش تر آمد 
در مقالــه ای بــه نام قــدرت هوشــمند می گوید: 
»سیاستمداران پیشرو، برای داشتن یک چشم انداز 
روشن، باید متوجه مرکز ثقِل سیاست خارجِی آمریکا 
در قرن بیستم باشند: لیبرال گرایی بین المللی، که این 

دکترین پیش فرضش این است که دموکراسی های 
لیبرال کم تر متمایل به جنگ هســتند... بنابراین 
نظریه، واشنگتن باید رهبری– سیاسی، اقتصادی و 
حتی نظامی– را در دست داشته باشد تا بتواند طیف 
گسترده ای از اهداف خود را پیش ببرد؛ اهدافی چون: 
)اشاعه( خودمختاری، حقوق بشر، تجارت آزاد...«10. 
باید دید ترجمه عملی این بیانیه  چیســت؟ و نقش 
ســازمان های مردم نهاد حقوق بشری در این میان 

چیست؟
دخالت های »لیبرال گرایانه« آمریکا و شرکایش 
در دیگر کشورهای جهان به همراهی افکار عمومی 
مــردم جهان به ویژه مردم مغرب زمین نیاز دارد و 
سازمان های حقوق بشری مسئول رسیدگی به این 
بخش هستند. این سازمان ها افکار عمومی را تنظیم 
می کنند آن هم مطابق با سیاست خارجی کشورهای 
غربــی. مواضعی که آنها در مــوارد گوناگون اتخاذ 
کرده اند و در زیر بخش بســیار کوچکی از آن ذکر 

خواهد شد این مدعا را روشن می کند.
بگذارید این بخش را با اشاره به نکاتی که ریک 
اســترلینگ، تحلیلگر آمریکایی، یاد آور می شــود، 
پی بگیریــم. او در مقالــه  ای می نویســد: »)برای 
ســازمان های حقوق بشری( الگویی وجود دارد که 

طبــق آن الگو، گزارش های احســاس  برانگیز ولی 
ناراســتی برای مدیریت افکار عمومی ارائه می شود 
تا از ایــن طریق راه را بــرای پذیرش دخالت های 
نظامِی غرب و آمریکا در کشورهای مختلف جهان 
همــوار کنند؛ مثــًا در جنگ خلیــج )فارس( در 
ابتدا گزارش هایی از ســرقت ماشین های انکوباتور 
)دستگاه های نگهداری از کودکان زودرس( توسط 
نیروهای عراقی در کویت می شــد که نشان می داد 
عراقی ها گذاشــته اند تا کودکان در سرما ... بمیرند. 
طبق گواهِی پزشــک هال احمــر، عفو بین الملل 
ادعاهــای دروغ را تأیید کرده بــود« 11. او در ادامه 
می افزاید: »ده ســال بعد از جنــگ خلیج)فارس( 
گزارش هایی از انتقال کیــک زرد اورانیوم به عراق 
برای گســترش تسلیحات کشــتار جمعی منتشر 

می شــد. یک دهه بعد از آن نیــز، گزارش هایی از 
تجاوز ســربازهای لیبیایی منتشر می شد« 12. این 
منتقد ادامه می دهد: »در ســال 2012 گزارش شد 
که گوینده شبکه  اِن بی سی ظاهراً توسط نیروهای 
شبه نظامی طرفدار اسد دزدیده شد و از قضا توسط 
نیروهای مخالف اسد، به نام ارتش آزاد سوریه، نجات 
داده شــد« 13. استرلینگ در پایان در مورد صحت 
گزارش های مذکور از ســازمان های حقوق بشری، 
که هر کدام بهانه ای برای شروع جنگ و یا تشدید 
درگیری بوده، می نویســد: »بعدتر مشخص شد که 
تمام این گزارش ها ســاختگی و دروغ است. این ها 
همه برای دست کاری افکار عمومی بوده است و هر 
کدام موفقیتی در رسیدن به این هدف )و تغییر افکار 
عمومی به نفع سیاســت خارجی کشورهای غربی( 
داشته. علیرغم نتایج فاجعه باری که این دروغ ها به 
دنبال داشته است، هیچ کدام از مجرمین نه مجازات 
شــده اند و نه هزینه ای پرداختند« 14. سوریه آینه 

تمام نمای انصاف سازمان  های حقوق بشری!
مورد ســوریه هــم آینه  تمام نمــای این وضع 
اســت: گزارش های کذب برای پیشــبرد سیاست 
خارجی کشــورهای غربی. آمریکا و شــرکایش در 
پی سیاســت تغییر رژیم در ســوریه بودند و این 

سیاســت باید توجیه می شــد. برای توجیه، همان 
ســناریوی قدیمی برای حمله بــه عراق، که بعدها 
کذب بودنش روشــن شــد، به کار رفت؛ سناریوی 
»تسلیحات کشــتار جمعِی« موهوم. برای تنظیم 
کردن افکار عمومی با سیاســت های غرب در مورد 
ســوریه، باز هم ســازمان های حقوق بشری دست 
به کار می شــوند و کمپیِن حقوق بشــرِی سازمان 
AVAAZ )که ســال 2007 توســط ســازمان رس 
پابلیکا و تارنمای  moveon.org بنا نهاده شده است، 
سازمان هایی که خود از طرف سازمان »جامعه  بازِ« 
جرج سوروس تأمین  مالی می شوند( را در اینترنت 
به راه می اندازند، در یکی از بیانیه های این سازمان، 
که برای برانگیختن عواطف علیه دولت سوریه نگاشته 

شده است، آمده:

 »نیروی هوایی ســوریه فقط بمب گاز کلر بر 
سر کودکان می اندازد. بدن های کوچک گاز گرفته  
آنها همچون حشراتی در کف بیمارستان ها ریخته 
شــده....« 15. البتــه به قول منتقــد غربی، پتریک 
هنینگســن، با لو رفتن اطاعاتی که نشان می داد 
برخی از این حمات توسط شورشیان »میانه روِی«! 
تحت حمایت ائتاف آمریکا انجام شده، پیشبرد این 
سناریو با مشکل رو به رو شد 16.دروغ گویی در مورد 
ســوریه به جایی رسید که کنت راث، مدیر اجرایی 
دیده بان حقوق بشر، در اوایل سال 2015 تصویری 
از محله ای ویران توئیت کرد و در پیام توئیتش نوشت 
که این نتیجه  بمب  افکنی های اسد در حلب است. در 
حالی که توئیت او دروغ بود و تصویری که گذاشته 
بود مربوط به محله های فلسطیِن تحت اشغال اسرائیل 
بود!! 17. ســازمان های حقوق بشــری جنگ دولت 
سوریه با تروریسم چندملیتی را محکوم می کنند و 
دولت را برای مبارزه با »اپوزیسیوِن مسلح«! متهم؛ 
در حالی که لفظ اپوزیســیون در هیچ جای دنیا به 
کســانی که دست به ســاح می برند و آدم کشی و 
تخریب می کنند اطاق نمی شود. جالب این است که 
همین سازمان ها نقض دائمی کنوانسیون ژنو توسط 
اسرائیل برای استفاده از بمب های فسفری در غزه، 

استفاده  واحدهای نظامی آمریکا از مهماتی با اورانیوم 
ضعیف شده در عراق و افغانستان و همچنین استفاده  
عربستان از بمب های خوشه ای علیه شهروندان یمن 
را نادیده می گیرند. منش این سازمان ها منش یک 
بام و دو هواست؛ عربســتان بمب خوشه ای بر سر 
مردم غیرنظامی یمن می اندازد همزمان در ســال 
2015 به ریاســت شورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد می رســد و اســد برای مبارزه با »اپوزسیون 
مسلح« که از سراسر عالم به سوریه سرازیر شده اند 

باید محکوم شود.
در پایان یادآور می شــویم که بررســی مفصل 
ســازمان های مردم نهاِد حقوق بشری مجالی دیگر 
می طلبد اما همین مختصر نشان می دهد که ساختار 
این سازمان ها، منابع مالی آنها و مواضع یک طرفه ای 
کــه می گیرند همــه و همه منافــی بی طرفی این 
سازمان هاست. این سازمان ها نه تنها در بررسی های 
حقوق بشری خود فقط مخالفان آمریکا و شرکایش 
را زیر ذره بین می برند بلکه خود نقش روابط عمومی 
برای پیش برد سیاست  خارجی »آمریکا و دوستان« 

را ایفا می کنند.    
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