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 (Aleksandr Mezyayev) - * مزيايف الکساندر
 شيری .م .ا : ازبرگردان

  ٢٠١٦ اکتوبر ١٩
  

 ھدف دو پيشنھادی، طرح دو  :سوريه و متحد ملل امنيت شورای
 .دھيم  قراربررسی مورد ديگر بار را سوريه اوضاعۀ بار در متحد ملل امنيت شورای برواکت ٨ یگيررأی دارد جا 

 احتمال که حالی در بود شده تسليم امنيت شورای به قطعنامه پيشنويس دو که است اين از عبارت اوضاع خودويژگی

 در ھائیآراصحنه ترينعجيب از يکی" را آن روسيهۀ نمايند چورکين، ويتالی .نداشت وجود آنھا از يک ھيچ تصويب

 ."ناميد امنيت شورای تاريخ

 رأی دو و )ونزوئال و روسيه( مخالف رأی دو ،)١( مثبت یأر ١١ با فرانسه پيشنھادی طرح که است يادآوری به الزم

 .گرديد پيشنويس اين تصويب از مانع روسيه وتوی  .يافت پايان )چين و آنگوال( ممتنع

 ،جاپان فرانسه، -مخالف رأی نه ونزوئال، و روسيه مصر، چين، -مثبت رأی چھار ۀنتيج با سيهرو پيشنھادی طرح

 .نشد تصويب اروگوئه و آنگوال -ممتنع رأی دو با و امريکا و انگليس اوکراين، اسپانيا، سنگال، زالندنو، مالزی،

 ويتالی گرديد؟ امنيت شورای در بارهفاجع انشعاب چنين موجب که بود، چه از عبارت طرح دو اين بين اساسی تفاوت

 چند سفانهأمت که طرح، متن را آن ترکامل پاسخ اما گفت، باره اين در کلی سخنان طی امنيت شورایۀ جلس در چورکين

 .)٢( دھدمی گرديد، منتشر امنيت شورای ۀجلس از پس روز

 تقاضا دو و مطالبه دو آن در .بود ماده دوازده شامل فرانسه پيشنھادی ۀقطعنام متن )٣(. فرانسه پيشنھادی طرح

 .بود ھمه از چشمگيرتر

 و محاصره تحت مناطق با ارتباط در خواستمی سوريه دولت از جمله، از طرفھا، ھمه از پيشنھادی طرح -اول

 اين، بر اضافه .نمايند عمل بشرحقوق و انسانی حقوق المللیبين موازين مطابق خود تعھدات کليه به بالدرنگ دوردست

 .دھند خاتمهً فورا آن آسمان در نظامی پروازھای ھمه و حلب ھوائی بمباران به خواستمی طرفھا ھمه از

 کمکھای مانع بدون و امن رسيدن فوری تأمين ھمچنين و  نظامی عمليات فوری قطع پيشنھادی طرح اين -دوم

 دسته ب مالی و مادی کمکھای ندھند اجازه استخومی طرفھا ۀھم از و بود خواسته را سوريه سراسر به انساندوستانه

 .)۴( برسد تروريستی گروھھای ساير و داعش يا "القاعده" با مرتبط سازمانھای و مؤسسات گروھھا، افراد،

 وخيم اوضاع قبال در سوريه دولت مطلق وليتؤمس بر تأکيد ھدف با فرانسه پيشنھادی طرح متن که است، ذکر به الزم

 پس حلب در انسانی بحران که واقعيت اين کامل پوشیپرده منظوره ب طرح اين ھمچنين، .بود رديدهگ تنظيم کشور اين
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 در حلب شھر به آن رسيدن از جلوگيری و انساندوستانه کمکھای حامل کاروان به حمله بر مبنی نظاميانشبه تھديد از

 حال، عين در .شد گذاشته رأی به و طرحم امنيت شورای در شد، زده دامن عمدی طوره ب سپتمبر و تگسا ھایماه

 آن شروع راه در غرب الحمايگانتحتء قضا از که را سوری -سوری سياسی روند سريع آغاز ألۀمس فرانسه طرح

 .بود گرفته ناديده کنند،می اخالل

 ممنوع پرواز ۀمنطق برقراری عنوان تحت فرانسه پيشنويس حاميان که نيست مسأله آن يا اين در حتا اصلی ۀمسأل اما

 اين در .نمايند پا و دست آن به وابسته ھایگروه ساير و "جبھةالنصره" تروريستھای برای حفاظتی چتر کردند کوشش

 ملل امنيت شورای ۀقطعنام از داشتند قصد آن حاميان و بود آشکار و خشن تحريکات از عبارت فرانسه طرح معنی،

 .بگذارند ءاجرا ۀمرحل به را "ممنوع پروازۀ منطق" غيرقانونی ۀايد وده،نم استفاده تروريستی گروھھای سود به متحد

 ناپذير جدائی بخش کشور ھر ھوائی حريم .است تضاد در موجود المللبين حقوق موازين تمامی با آشکارا ايده اين

 .ندارد را آن "بستن" حق متحد ملل امنيت شورای جمله، از نھادی، ھيچ و است آن ارضی استقالل

 خود بطن در را فرانسوی متن اساس حال، عين در و بود ترکوتاه مراتبه ب روسيه ۀشد ارائه پيشنويس. روسيه طرح*

 تعھدات به اشاره با رابطه در جمله، از فرانسه، طرح مشابه مفاد روسيه طرح سوم و اول ۀمطالب مثال، عنوانه ب .داشت

 فوری قطع به نيز روسيه طرح در .کردمی تکرار کامل طوره ب را انهانساندوست المللیبين قوانين قبال در سوريه دولت

 به انساندوستانه کمکھای مانع بدون و امن رسيدن فوری تأمين ھمچنين، و حلب در جمله از مسلحانه، ھایدرگيری

 بتصح حلب ساکنان به انساندوستانه کمکھای برخی از فرانسه طرح که حالی در .بود شده تأکيد سوريه سراسر

 .داشت تأکيد باره اين در حاصله توافق اجرای لزوم بر روسيه پيشنويس کرد،می

 روسيه طرح چھارم پاراگراف .بود تروريستھا به برخورد در فرانسه طرح با روسيه پيشنويس ۀمالحظ قابل تفاوت تنھا

 و است فوری توافق به دستيابی برای اساسی شرط مثابهه ب "جبھةالنصره" از معتدل مخالفان تفکيک که کند،می تصريح

 سازمانھای و مؤسسات گروھھا، افراد، به مالی و مادی حمايتھای از جلوگيری برای بايد طرفھا ۀھم که بود آن خواستار

 .)۵( کنند اقدام سوريه در ممنوعه تروريستی ھایگروه ساير و "جبھةالنصره" يا داعش ،"القاعده" با مرتبط

 در روسيه خارجه امور وزير الوروف، سرگئی .است روسيه غربی "ھمتايان" اصلی ۀوظيف حمايتھا چنين به اقدام البته

 که ھنگامی .داريم امکاناتی چنين ما بلی -داريم اختيار در “ھاه بازدارند” انبوه ما" :زد کنار را ھاپرده اخير روزھای

 پر ھارسانه فضای داشت، جريان تروريستھا از  “ھاخوب” تفکيک بدون حلب در روزه سه بسآتش پيرامون مذاکرت

 کرد خواھند متقاعد بسآتش اعالم برای را روسھا ئيھاامريکا االن ھمين که بود اين بر مبنی بينانهخوش اظھارات از

 ھر سبب، ھمين به  .“شد خواھد راهه روب امور ۀھم و کنيممی دريافت جنگی تجھيزات و تسليحات سرعته ب ھم ما و

 در که ئیآنھا ۀھم با رابطه در مسأله اين .بود خواھد معنیبی تفکيک ۀمسأل حل بدون متحد ملل امنيت ورایش تصميم

 درنگبی که گفت آنھا به بايد دقيق طوره ب .است صادق نيز کنند،می اخالل ھاسوری بين سياسی ھایمذاکره  مقابل

 ."کرديم صحبت چنين فرانسويھا با ما .بردارند اخالل از دست

 روند مبنای بر سوريه عربی جمھوری در کنونی بحران پايدار فصل و حل که شدمی گفته ھمچنين روسيه طرح در

 ٢١١٨ ھای قطعنامه در که ويژن ٢٠١٢ سال جون ٣٠ ۀاعالمي اساس بر ھاسوری خود شرکت با فقط و فراگير سياسی

 از حمايت المللیبين گروه مرتبط ھایبيانيه ومتحد  ملل امنيت شوروای )٢٠١۶( ٢٢۶٨ و )٢٠١۵( ٢٢۵۴ ،)٢٠١٣(

 .است ممکن شده، منعکس ھم سوريه

 که سوريهۀ بار در منعقده ھایموافقتنامه به منظم استناد از است عبارت فرانسوی طرح با روسيه پيشنويس مھم تفاوت

 مبرسپت ٩ ۀتوافقنام خواستیم طرفھا ۀھم از روسيه طرح ترتيب، اين به .دھندمی تشکيل را سياسی فصل و حل ۀشالود
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 طريق از ويژهه ب انساندوستانه، کمکھای به بالمانع و فوری دسترسی ھدف با که را امريکا و روسيه بين ٢٠١۶ سال

ه ب مدارک اين .دھند قرار خود عمل راھنمای شده، حاصل ھفته ھر در ساعت ۴٨ مدت به مسلحانه ھایدرگيری توقف

  .بود شده افزوده روسيه پيشنويس متن به ضميمه عنوان

 پوتين، والديمير باره اين در چرا؟ .نشد تصويب پيشنويس نمود، پيشنھاد سازنده اصالحات روسيه که اين از صرفنظر

 طرح داستان که کرد خاطرنشان "!خواندفرامی روسيه" انجمن در خود برواکت ١٢ سخنرانی طی روسيه جمھور رئيس

  ."دھدمی نامطبوعی بوی" فرانسوی

 آن در اصالحاتی اگر که داد اطمينان فرانسوی طرف به روسيه فرانسه، پيشنويس تدوين ھنگام که گفت پوتين والديمير

 ما البته، بلی،" :داشت اظھار اينجا در و کرد سفر مسکو به فرانسه ۀخارج وزير .داد نخواھد منفی رأی آورد، عمله ب

 ناج و او بعد، روز" و رفت واشينگتن به مسکو از فرانسه خارجه زيرو شد؟ چه آن از بعد ."نيستيم وتو خواھان ھم

 با بحثی ھيچ بدون و کلی طوره ب ما با صحبتی ھيچ بدون است، مرگبار گناھان ۀھم ولؤمس روسيه کردند اعالم کری

 ."نمودند متسلي امنيت شورای به ما، وتوی به کامل آگاھی با را قطعنامه ھمان پيشنويس موضوعی، ھيچ ۀبار در ما

 دارد؟ نياز بيشتری تفسير و توضيح به امريکا "شراکتی" رفتار آيا اينجا، در

 به راحتی ھمين به و چنين اين ..." :است ملأت قابل بسيار فرانسه سياست خصوص در روسيه جمھور رئيس سخنان اما

 .کندمی خدمت امريکا -مورد ينا در خود، متحدان داخلی سياست منافع به حتا است، ممکن و خارجی، سياست منافع

 ."...دانمنمی

 در برواکت ٨ "غريب و عجيب آرائیصحنه" عامالن و دھندگانسفارش به مربوط مسائل ۀھم سرزنش اين ً،احتماال

 ...کندمی روشن را متحد ملل امنيت شورای

 :توضيحات

 .اروگوئه و امريکا ،انگليس اوکراين، اسپانيا، سنگال، نو، زالند ،جاپان فرانسه، مصر، ــ١

 روسيه طرح و گرديد، منتشر متحد ملل اسناد مرکز در رسمی طوره ب برواکت ١١ تاريخ در فرانسه پيشنويس متن ــ٢

 .برواکت ١٣ تاريخ در

 ،بلغارستان ،جيمبل آندورا، ريش،تا استراليا، :کرد حمايت فرانسه طرح از کشور شش و چھل گيریرأی ھنگام ــ٣

 ،لتونی ،ليتوانی کوستاريکا، قبرس، قطر، کانادا، ايتاليا، اسپانيا، ايسلند، ايرلند، ،گرجستان يونان، ان،لما ،مجارستان

 سان ،رومانی ال،گپرت ، پولندعربی، ۀمتحد امارات ،اروین لند،اھ موناکو، مکزيک، مراکش، مالت، لوکزامبورگ،

 ،چک ،کرواسی فرانسه، فنالند، ،اوکراين ترکيه، يکا،امر انگليس، ،سلونی ،سلواکی سنگال، سعودی، عربستان مارينو،

 .استونی و يدنسو

 .متحد ملل ٨۴۶ /٢٠١۶ /اس شماره سند به کنيد رجوع ــ۴

 .متحد ملل ٨۴٧ /٢٠١۶ /اس شماره سند به کنيد رجوع ــ۵

  

 وکالی انجمن عضو حقوقی، علوم دکتر پروفسور، قازان، دانشگاه المللبين حقوق و شھروندی حقوق کرسی رئيس -*

 حقوق" مجلۀ سردبير ژئوپليتيک، مسائل فرھنگستان البدلعلی عضو الملل،بين حقوق جھانی انجمن عضو المللی،بين

 "المللیبين مناسبات و المللبين
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