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 نقدی بر اخالق غرب
  اخالق غربی

حقوق بشری حمالت  کارشناسان سياست خارجی در برلين و واشنگتن به استدالل ھای -  گزارش ويژه-واشنگتن/ برلين

انجام گرفته است اکنون ديگر » بنياد علم و سياست«بر اساس تحقيقاتی که به تازگی از جانب . نظامی انتقاد می کنند

برخورد اخالقی . برای بخشی از افکار عمومی غرب توجيه جنگ تحت لوای حقوق بشر در حکم وظيفه در آمده است

 فاقد ھر گونه اخالقيت و تفاھمی برای ليبياجنگی از جمله در مورد جنگ افکار عمومی غرب در نظر نقادان رويکرد 

ی که مرتب صورت گرفته و از عواقب حمالت جنگی ئقربانيان اين جنگ می باشد و اين فقط در مورد تحريفات رسانه 

ماعی شديدی را  کشتگان زياد و ناھنجاری ھای اجت واقعاً ليبياکه جنگ  در حالی.  مصداق ندارد،چشم پوشی می کنند

 شمال صحرای افريقا باعث ناآرامی ھای وسيع جديدی گشته است، می توان ۀموجب گشت، جنگ مالی را که در منطق

 نظامی به کشورھای بيگانه برای ۀئی خاطر نشان می سازند که حملامريکاکارشناسان .  دانستليبيا جنگ ۀنتيج

  . با استفاده از ھواپيماھای بی سرنشين آغاز می نمايديکاامرپيشگيری از خشونت توجيه جنگ ھائی نيز ھست که 

  

  جنگ به عنوان وظيفه

 را يکی از نويسندگان بنياد علم Responsibility to Protect=R2P)م م ( محافظتمسؤوليت) ادعای(انتقاد صريح به 

تنھا  مبنای رويکرد سابق را که بنا بر تحقيقات مزبور، طرح م م نه . و سياست به تازگی در تحقيقاتی عنوان نموده است

نه »  محافظتمسؤوليت«تصور : بود ادامه می دھد، بلکه بی پروا از آن نيز فراتر می رود» اقدام نظامی انساندوستانه«

 در شرايط ويژه به وظيفه را عمالً  اين استدالل مجاز می داند بلکه آن تنھا اقدام نظامی در خارج را در موارد متکی بر

بر اين اساس قدرت ھائی که نيروی نظامی الزم را در اختيار دارند، در مواردی که حقوق بشر به شدت . ندمبدل می ک

نتيجه گيری بنياد علم و سياست چنان است که . ق گشته و اقدام نظامی ممکن باشد، بايد اقدام به حمله نظامی نمايندييتض

 مؤلف تحقيقات مزبور در تحليل خود بدين نتيجه می رسد ]١. [می گردد»  اخالقیۀوظيف«تبديل به » حمله از خارج«

  .اخالقی افراطی دچار تناقضات ارزشی استۀ که م م به لحاظ دارا بودن جنب

  

  یئتحريفات رسانه 

 اخالقی افکار عمومی تقابلدر «ئیگو. »پروای آغاز حمله کمتر می گردد«دھد که بر اثر م م  تحقيقات مزبور نشان می

حال ديگر از موقعيت برتری برخوردار گشته » نظامی که تحت لوای حقوق بشر صورت می گيرنداقدامات » «غرب
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 نظامی فاقد مبانی اخالقی بوده، نسبت به ۀرويکرد مخالفان حمل«طوری که در تحقيقات مزبور آمده است ه زيرا ب. اند

 که برای ليبياکه نگاھی به جنگ  حالیدر . »سرنوشت قربانيان احتمالی فجايع انسانی فاقد احساس ھمدردی می باشند

ی ئ محافظت صورت گرفت نشان می دھد که اينگونه استدالل ھا برای تحريفات رسانه مسؤوليتاولين بار با تکيه بر 

نه برای ادعای « نشان داد که ليبياو سازمان عفو بين المللی در تحليلی از وقايع . مورد استفاده قرار گرفته است

که با  در حالی] ٢.[وجود داشته است» نسی و نه برای حمالت ھوائی عليه تظاھرکنندگان دالئل کافیتجاوزات وسيع ج

ھمچنين برای اين ادعا که در آنجا کشتار قومی صورت می .  توجيه می شدليبياھمين گونه استدالل ھا بود که حمله به 

که نيروھای دولتی شھرھائی را دوباره به  یبرای موارد. گرفت نيز نويسنده تحقيقات مزبور استنادی نيافته است

دليلی برای سياست کشتن عمدی افراد «تصرف در آورده بودند نيز علی رغم تمامی خشونت ھای اعمال شده نتوانستند 

که در مقابل با تحريک شورشيان با اين شايعه که احتمال می رود کشتار قومی  در حالی. »و يا کشتار قومی بيابند

 مزبور ناگفته نمی گذارد که ۀنويسند.  نظامی برای دفاع از شورشيان بکشانندۀوانستند غرب را به حملصورت گيرد ت

کار بردن عبارت ه  نظامی با بۀو به ھمين دليل نيز غرب در توجيه حمل. ھدف غرب سرنگونی قذافی بوده است

  .بی منفعت نبوده است»  محافظتمسؤوليت«

  

   نظامیۀعواقب حمل

 نظامی ھمواره در شرايط ھيجان ھای شديد اخالقی اتخاذ می گردد مؤلف تحقيقات ۀ حقيقت که توجيه حملگذشته از اين

خلق و خوی تھاجمی مربوطه بدين صورت بروز می نمايد که : مزبور به يک تضاد ديگر در طرح م م اشاره می کند

ھمين جھت است که تا امروز نيز حتّا با ه ب. »ارزش مھم بودن عواقب آن را انکار می نمايند«فقط بر حدسيات تکيه و 

اما اين را می توان تشخيص ] ٣.[عمل آمده  جلوگيری بليبيااطمينان نسبی نمی توان گفت که از وقوع چه امری با جنگ 

رقم جانباختگان اين جنگ که بيش عالوه بر .  نزديک در چه راستا می باشدۀداد که عواقب جنگ مزبور دستکم در آيند

بخش ھای وسيع .  ھزار بوده و رقم مجروحان که چند برابر آن می باشد ميزان خسارات وارده فاجعه بار است١٠از 

 از زمان جنگ در کنترل شبه نظاميانی است که گاه به گاه عليه ھمديگر می جنگند، گرايشات اسالمگرايانه تشديد ليبيا

 ھمانگونه که گرونگيری پردامنه ای که در يکی از ميدان ھای ليبيا. ھای تروريستی تقويت يافته اندو سازمان ] ۴[گشته 

نژاد پرستان به ميزان وسيعی به . رشد برای عمليات تروريستی گشته استۀ استخراج گاز در الجزاير نشان داد زمين

 ھای تقابلو ] ۵[اند و اين خود جنگ مالی را ممکن ی پرداخته، آنھا را از کشور فراری داده ئشکار سياه پوستان افريقا

» حقوق بشری«لذا می توان گفت که عواقب اقدامات نظامی . موجود در نواحی صحرای ساحل افريقا را تشديد ساخت

  .غرب ھنوز قابل پيش بينی نمی باشند

  

  عنوان محوره جنگ ب

که در واقع جنگ  ی غرب اشاره می کند مبنی بر اين به تضادی دائمی در اخالقيگری نظاممؤلف تحقيقات فوق نھايتاً 

 ۀوظيف«بدين جھت که (...)  عمومی ۀاين پرسش بايد مطرح گردد که چرا در مباحث عرص. است که محور گشته است

جلوگيری از کشار قومی و جمعی با استفاده از راه ھای نظامی باالتر از اين وظيفه که از گسترش ماالريا و ساير 

اين فکر قابل تأمل است که چرا ضعف شرايط ساختاری که «. ارج نمی گذارند»  جلوگيری صورت گيردبيماری ھا

و از جمله فقر فاحش، به ويژه در بسياری از کشورھای جنوبی ] ۶[موجب عدم تأمين حقوق اوليه انسانھا می گردد 

آيا «ن باره حتماً می بايد انديشيد که در اي. » نمی کنندءنقشی را ايفا«جھان، معموال برای حاميان حمالت نظامی 

در جھت « نظامی می گردد ۀکه منابع مالی را که صرف يک حمل در صورتی» شد نجات داد انسانھای بيشتری را نمی
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: مسلم است که استدالل فوق محدوديت ھای تحليل ارزشی طرح م م را عيان می سازند. »کار می بردنده ديگری ب

زيرا در غير اين . خاطر منافع حکومت ھا آغاز گشته و از راه م م فقط توجيه می گردنده روشن است که جنگ ھا ب

 بيش از ساير جنگ ھا کشته داشته است ١٩۴۵صورت اين قابل توضيح نمی بود که چرا درست ھمان جنگی که پس از 

  .وکراتيک کنگوجنگ واقع در جمھوری دم: تا کنون ھيچ اقدام دائمی نظامی غرب را به صحنه نياورده است

  

  جنگ با ھواپيماھای بدون سرنشين

خاطر منافع قوی که دارد رو به استفاده از استدالل ھای حقوق بشری آورده است تا امکانات حضور ه که غرب ب اين

 نيز در ارتباط با امريکا ۀخويش در کشورھای بيگانه را ھرچه افراطی تر گسترش دھد، اکنون ديگر در اياالت متحد

نشريه کارشناسی سازمان ۀ اينست که در يکی از مقاالت تاز. سط ھواپيماھای بدون سرنشين مطرح استجنگ تو

می توان گفت که آن »  محافظتمسؤوليت« گفته می شود با بذل توجه بر foreign policyنظارت بر سياست خارجی 

زيرا اينکار را به ھر صورت می . د يا حقيقی تروريستی را در سراسر گيتی تعقيب نمايئیمی کوشد ساخت ھای ادعا

که اينکار توسط ھواپيماھای مرگبار بدون سرنشين نيز صورت  اين. خاطر حقوق بشر نيز توجيه کرده توان با مبارزه ب

مسلم است که غرب با . امی استظ اوج کنونی پيشرفت اقدامات نۀمی گيرد و خودسرانه کسانی به قتل می رسند  نقط

آنچه با ] ٧. [يف بين المللی موجود را که بر اصل حاکميت کشورھا متکی است سست می سازداينکار نظم فعلی ظر

د می کند، اھداف محوری ئي ھای آن از دست می رود که تحقيقات فوق الذکر نيز تأئیازبين رفتن اين اصل با تمام نارسا

 ميان آنھاست و در ثانی تضمين حق  نگھداری استقالل کشورھا و صلحاوالً «خاطر می آورد که ه حاکميت ملی را ب

  ]٨. [»ن تکليف برای جوامع و افرادی است که در آنھا زندگی می کنندييتع

 

[1], [2], [3] Peter Rudolf: Schutzverantwortung und humanitäre Intervention. Eine ethische 

Bewertung der "Responsibility to Protect" im Lichte des Libyen-Einsatzes, SWP-Studie S 3, 

Februar 2013 

[4] s. dazu Eine Atmosphäre der Straflosigkeit, Europas Wächter und Außer Kontrolle 

[5] s. dazu Ein Land am Abgrund 

[6] Peter Rudolf: Schutzverantwortung und humanitäre Intervention. Eine ethische 

Bewertung der "Responsibility to Protect" im Lichte des Libyen-Einsatzes, SWP-Studie S 3, 

Februar 2013 

[7] Rosa Brooks: Hate Obama's Drone War? www.foreignpolicy.com 14.02.2013 

[8] Peter Rudolf: Schutzverantwortung und humanitäre Intervention. Eine ethische 

Bewertung der "Responsibility to Protect" im Lichte des Libyen-Einsatzes, SWP-Studie S 3, 

Februar 2013 

 

  برگرفته از سايت سازمان مراقب سياست خارجی آلمان
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