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  تی يری ميسان: نويسنده

  Sylvia Bejanian - سيلويا بيژنيان: برگردان از
  ٢٠١٩ اپريل ١۶

  

  

  تی يری ميسان

 ه اياالت متحد"استثنا گرائی" به علت  متحدشکسته شدن ملل
 اياالت متحده در برابر رقبای روس و چينی خود ضعيف شده ، از اين رو به سمت عکس العمل ھای تاريخی خود باز  

.  ھم سو شده است ئیدر روابط خارجی ، از نظام ليبرال بين الملل خارج شده و به سمت دکترين استثناگرا. می گردد 

متحد ت شکستن ساختار ھای حقوق بين الملل و پايان دادن به ملل از تعھد خود سر باز زده و به سم در شورای امنيت ،

اين تحول که برای کشورھای اروپای غربی تکان دھنده است ، آنھا را با تنگی ھا و اختالالتی مواجه کرده . می باشد 

   .که پيش از اين توسط روسيه و چين پيش بينی شده بود و برای مقابله با آن خود را آماده کرده بودند

  ٢٠١٩ اپريل ١۵| ) سوريه(دمشق  | ولترشبکه

 ، اياالت متحده از تعھد خود در شورای ٢٠١٩ چ ماه مار٢۶در 

د می ئيأود را تئی خامنيت سر باز می زند و با اين عمل استثناگرا

ل بر تصرفات بلندی ھای جوالن را به ئيکند ، و حاکميت اسرا

  رسميت می شناسد

و متحد سفير سابق پرزيدنت بوش پسر در ملل   جان بولتون،

ن شاخص ا ، از مخالفترمپمشاور امنيت ملی دولت پرزيدنت 

له ای نمی أبرای او ھيچ کس و ھيچ مس. می باشد متحد  ملل ۀويژ

از اين رو ، پنج عضو دائم .  کشورش مخالفت کند تواند با
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اما …  می کند تعيينشورای امنيت در نيويورک يک دفتر راھنمای جھانی را تشکيل می دھند که حقوق بين ملت ھا را 

  .قادر نيست ھيچ موردی را به اياالت متحده تحميل نمايد 

امروزه ، در ] .١[  که کسی در جھان متوجه آن نبوده استئیتوا، حتا در مح، متعلق به واشنگتن بودهئیاستثناگرا ۀنظري

  .گرگون سازی جھانی است که ما تا کنون شناخته ايم  و در حال د چارچوب بين المللی خاصی ظاھر شده ،

پيوريتن ھا ، که در انگلستان مورد آزار و اذيت  : باز می گردد "پدران زائر" ۀ اياالت متحده به اسطور"ئیاستثناگرا"

 سوار بر کشتی می لند پناھنده شدند ، سپسان خطرناک می ناميدند ، از اين رو به کشور ھاقرار گرفتند و آنھا را متعصب

در آنجا جماعتی نوين تشکيل دادند که بر اساس ترس از خداوند بنا .  مھاجرت نمودند امريکا به ١۶٢٠فالور در سال 

 در ئی ، برای ايجاد روشنا"نوری در باالی تل و تپه" بودند ، به صورت "دموکراتيک جھان"آنھا نخستين ملت . شد 

به حساب می   "موريت الھیأم" و برای عده ای ديگر يک "نمونه"ی يک عده به صورت يک اياالت متحده برا. جھان 

  .خداوند نمايند  ۀ اراد تا جھان را تابعآمد

  .ھر چند واقعيت ھای تاريخی با اين روايت بسيار متفاوت اند ، اما در حال حاضر موضوع بحث ما نيست 

  . ، به اين دروغ تاريخی تن داده اند ، بدون استثنا اياالت متحدهسای جمھورؤاز دو قرن پيش ، تمامی ر

 شدند ، تا بتوانند آنھا را ستثناآتیااه و اختيار نمودن تعھداتی به ھمر ءحاضر به معامله کردن ، امضا: که به دنبال آن  

  . در قوانين داخلی خود وارد نکنند 

ر حالی که دشمنانشان با سر باز زدن از او ، به شدت  می باشند ، د "اراده ی خداوند"آنھا بر اين عقيده بودند که تابع  

  ، آنھا )استانداردھای دوگانه(بايد محکوم شوند 

  ثير بگذارد ، نفی می کنندأد در امور داخلی آنھا ت بين المللی را که می توانئیھر گونه نظام قضا 

يان به آزاد انديشی خود می بالند، در حالی که برای درک ديگران ئچرا که اروپا ،اين رويه به سوء تفاھمی انجاميد

ز تاريک ، ناشی ااز اين رو معتقداند عدم پيوستن اياالت متحده به پيمان پاريس در ارتباط با آب و ھوا. کوشش نمی کنند 

پيمان پاريس در سال . در حالی که اين موضع گيری واشنگتن در گذشته بوده است .  می باشد ترمپانديشی پرزيدنت 

اياالت متحده ، با وجود مشارکت : و واشنگتن آن را نپذيرفت   بسته شد ١٩٩٧ ، به دنبال پروتکل کيوتو در سال ٢٠١۵

. چرا که در پی آن ملزم به تحميل رفتار خاصی به شھروندان خود می شد  – نکرد ء، آن را اجرادر رونوشت اين پيمان

از اين رو پروتکلی .  شد ، که اياالت متحده آن نيز را نپذيرفت ھائی پرزيدنت کلينتن حاضر به مذاکره در مورد مستثنی

ھوری خواه و دموکرات رد جم- حداکثر نمايندگان ی أسنا آن را با ر.  نمود و آن را برای تصويب به سنا فرستاد ءامضا

اين عدم پذيرش مواردی از قوانين بين المللی که در قوانين . اين بھانه ای شد تا او مذاکرات را از سر بگيرد . کرد 

 می باشند ، به مفھوم پس زدن اھداف پروتکل کيوتو و پيمان پاريس در ارتباط با کاستن آلودگی ءداخلی قابل اجرا

چنين به مفھوم رد مقررات نيست ، بلکه اياالت متحده اين موارد را در قوانين داخلی خود  ھم–آتموسفريک نمی باشد 

  .ی نمی کند ئاجرا

اين کشور خود را به .  است  "ئی استثناملت" اياالت متحده نشان می دھد که اين کشور يک ئیدر ھر حال ، استثناگرا

اب می آورد ، اما حاضر نيست با ديگران برابر باشد ، از دموکراسی در داخل مرزھای خود به حس ۀصورت يک نمون

به ھنگام جنگ سرد ، کشورھای متحد ترجيح می . اين رو ھرگز آنھا را کشورھای دموکراتيک به حساب نمی آورد 

ير فروپاشی اتحاد جماھ. دادند تا اين خصلت فرھنگی را ناديده بگيرند ، در حالی که دشمنانشان به آن توجه می کردند 

اما ، . شوروی ، و سقوط غرب ، زمانی که جھان تک قطبی شد ، ھمچنان اين خصلت را کسی مورد بحث قرار نداد 

  .ساختارھای امنيت جھانی را به خطر انداخته  ۀدر حال حاضر ، اين موضوع کلي
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  . عربستان سعودی اسرائيل و: بايد توجه داشت که در جھان تنھا دو کشور دارای دکترين استثناگرا می باشند 

حاکميت بلندی ھای جوالن پرداخت ، و دانست که چگونه باعث شعله ور شدن آتش شده لۀ أدر اين چارچوب بايد به مس

  .است 

  

  اياالت متحده و بلندی ھای جوالن

تملک عدم " شواری امنيت بر ٢۴٢ۀماد. اسرائيل بلندی ھای جوالن را اشغال کرد ) ١٩۶٧(در پی جنگ شش روزه 

  ]٢[  خارج شوند "نيروھای نظامی اسرائيلی از مناطق اشغالی"کيد دارد و دستور داده تا أ ت "سرزمينی در اثر جنگ

 ، کنست تصميم گرفت تا به طور يک جانبه از اين پيمان خارج شود و بلندی ھای جوالن را به اشغال خود ١٩٨١در 

ثير أاسرائيلی پوچ و باطل است و ھيچ تقانون "به آن پاسخ داد ، و اعالم نمود ۴٩٧ ۀشورای امنيت با ماد. در آورد 

  ]٣[  ندارد "یحقوقی به لحاظ بين الملل

و کسی اين موضوع را مورد بحث قرار نداد ، و  بگذارد ، ءنتوانست آرای خود را به اجرامتحد  ملل  سال ،٣٨به مدت 

  .اياالت متحده پيوسته از اسرائيل حمايت کرد 

 به رسميت شناخت  ، اياالت متحده حاکميت اسرائيل را بر بلندی ھای جوالن اشغالی٢٠١٩ چ ماه مار٢۶با اين حال در 

با اين عمل ، اياالت متحده منکر آرای خود ] . ۴[ . است که در اثر جنگ اشغال شده اندئیکه به مفھوم تملک زمين ھا

، که به مدت ] ۵[  گرديد متحدملل اصول چارچوب  سال و۵٢در شورای امنيت در ارتباط با بلندی ھای جوالن طی 

  . سال ، قوانين بين الملل را تنظيم می کند ٧۴

نی وجود خواھد داشت ، ھر چند آرای آن تنھا ارزشی نسبی خواھند داشت و نمی توانند تا سال ھای طوالمتحد ملل 

از اين رو ما وارد . اين روند آغاز شالوده شکنی حقوق بين الملل می باشد . تصميم گيرندگان آن را وادار به عمل نمايند 

 جنگ جھانی اول اتفاق افتاد و منتھی به  خواھد شد ، ھمانگونه که درءدورانی می شويم که در آن قانون قوی تر اجرا

  .ملل گرديد  ۀتشکيل جامع

به -مشخص بود که سخنان اياالت متحده تنھا از ارزش نسبی برخوردار می باشد  ،، حتا در شورای امنيتتا کنون

 با  ،در ارتباط٢٠٠٣ بروریف ماه ١١اين کشور در  ۀخصوص پس از سخنان کذب کولين پاول وزير امور خارج

مبر و دارا بودن اين کشور به سالح ھای کشتار جمعی خطرناک برای کشورھای  سپت١١وليت عراق در حوادث ؤمس

  .ی خود را در شواری امنيت رد می کند أاما ، اين برای نخستين بار است که اياالت متحده ر] . ۶[ غربی

 ، بلندی ھای جوالن از سوی ١٩۶٧چرا که از سال : واشنگتن ، علت تصميم خود را درمواجھه با اين حقيقت می داند 

مربوط به اين منطقه مانند بخشی از سرزمين اشغالی خود را امور دخلی  ۀ کلي١٩٨١اسرائيل اشغال شده است و از سال 

اين واقعيت در ارتباط با متحدی که ترس از خدا دارد ، فرا تر   اياالت متحده ،ئیبه علت استثناگرا. در آن انجام می دھد 

  .از قوانين بين الملل می باشد ، که متحدان کج انديش با آن مخالفت می کنند 

ر اين باور است که پس پيوستن بلندی ھای جوالن به سوريه که متشکل از گانگسترھای آدم کش ھمچنين ، واشنگتن ب

نظير آن " که ئیبرای واشنگتن ، دکترين استثناگرا. خود حمايت کند  ۀو بايد از متحد ويژ. مناسب نيست  ،می باشد

  . ، به صورت يک حق و رسالت می باشد  "وجود ندارد

و برای حفظ موقعيت . چشم پوشی می کند متحد  ملل ز حاکميت خود بر جھان ، ضعيف شده و ازاياالت متحده پس ا

روسيه و چين اياالت متحده . ل خود داشته است وخود، به سمت بخشی از جھان رو می آورد که ھمواره آن را در کنتر

د که بايد آن را به سمت مرگ پنداشتن به صورت جانور ددمنش رو به احتضار می  ،فرا بنا بر تصور سرگئی الورو
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.  سقوط خود را متوقف نمود ترمپاما اياالت متحده ، با انتخاب دونالد . مشايعت نمود ، تا بيش از اين فاجعه نيآفريند 

انتخاب اليوت آبرامز اين (ی اتاق نمايندگان ، با دولت عميق ائتالف ايجاد کرد أ با از دست دادن اکثريت رترمپدونالد 

،به نفع ] ٨[ ھمچنين ، رد اتحاد مخفی با دشمن که توسط رابرت مولر طرح شده بود] . ٧[ )د می کند ئيأا تموضوع ر

  .اوبوده است 

ر حال تقسيم شدن واقعيت موجود نشان می دھد که جھان به سوی سازمان جھانی سومی گام بر نمی دارد ، بلکه جھان د

بخشی که تحت حاکميت اياالت متحده است ، و . ديگر متفاوت می باشند  به دو منطقه می باشد که به لحاظ قانونی با يک

تفاوتی که اين موضوع با زمان جنگ سرد دارد ، در .  که تحت حاکميت اورآسيای بزرگ می باشند ئیديگری کشورھا

امکان پذير می شد ؛ متحد ملل و تنھا با پذيرش قوانين حقوقی   ، مشکل بود ًبالدورانی که سفر از شرق به غرب و متقا

 ءحقوقی اجرا ۀسيستم نوين اجازه می دھد تا در اين دو بخش سفر و تجارت آزاد باشد ، اما در اين صورت نيز دو روي

  .خواھد شد 

درستی اين جھان پسا غربی را ب] ٩[  متحدملل ، در تريبون مجمع عمومی ٢٠١٨مبر  ماه سپت٢٨ در فسرگئی الورو

  .معرفی کرده بود 

. م تعلق بلندی ھای جوالن از سوی اياالت متحده به اين کشور اشغالی بازگرديم به پيروزی اسرائيل ناشی از اعال

اين موقعيت در چارچوب دکترين سعودی ھا و . عربستان پس از مدتی ، اين موضوع را نپذيرفت و آن را متھم نمود 

  . فلسطين بپذيرند  را در ارتباط با "قرن ۀمعامل"به ھمين علت نيز آنھا نمی تواند . ملت اين کشور نمی گنجيد 

  

   کرده است ؟ تغييرآيا اياالت متحده 

که  ئیاز آنجا. و تقسيم جھان به دو بخش حقوقی را نمی دھند متحد ملل پيش بينی در مورد پايان  ۀرسانه ھا به خود اجاز

ياالت متحده پديد اتی که در اتغيير و ترمپدرک حوادث برای آنھا مشکل است ، آنھا به ذکر موقعيت پوپوليستی دونالد 

  .آورده و نظام ليبرال بين المللی را از ميان برداشته ، بسنده می کنند 

ملل بوده است که  ۀپرزيدنت وودرو ويلسون يکی از مھندسان اصلی جامع. با اين عمل آنھا تاريخ را فراموش کرده اند 

عقايد برابری ملت ھای آريستيد بريان  ۀبر پايکه که چارچوب آن  ئیاما از آنجا. پس از جنگ جھانی اول به وجود آمد 

به اين علت نيز اياالت متحده ھرگز با .  اياالت متحده تقابل داشته ئیو لئون بورژوآی فرانسوی بوده است ، با استثناگرا

  .آن ھم سو نبوده است 

متحده را به سمت مديريت  که مھندس آن پرزيدنت روزولت بوده است ، مجمع دموکراتيک اياالت  متحدملل عکس هب

امکان حضور و  الھام گرفته ،) ١٨١۵(وين  ۀشورای امنيت نيز که از سيستم نظام دولتی کنگر. جھانی ھدايت کرده 

  .مشارکت اياالت متحده را ھموار کرده است 

رکت با اين دو دولت  و دليلی برای مشاکه اياالت متحده قادر به حاکميت بر چين و روسيه نمی باشند  ئیاما ، از آنجا

  .خارج خواھند شد متحد ملل ندارند ، از سيستم 

گريه و زاری برای خروج اياالت   سال از اين سيستم استفاده نمودند ،٧۴برای کشورھای قدرتمند غربی که به مدت 

چرا . شده است درست ال کنند که چگونه چنين سازمان کج قواره ای ؤبھتر است از خود س. متحده بسيار مضحک است 

 ملل متحد .ملل ، برابری را ميان کشورھا سازمان دھی کرده بود ، اما برابری ميان ملت ھا را نمی پذيرفت  ۀکه جامع

  .کوشيد تا نظام اخالقی جھانشمولی را پايه ريزی نمايد ، در حالی که وجود جھانشمول انسان ھا را ناديده انگاشت 
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