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  ٢٠١۶ اکتوبر ٣٠

  

 نيست تئاتر امنيت شورای
 :چورکين ويتالی

 می تئاتر به کنيم، گوش شعر خواستيممی اگر رفتيم؛می کليسا به بوديم، موعظه نشنيد نيازمند ما اگر !ُابراين جناب

 .رفتيم

 .نکرديد يادآوری ھم کلمه يک حتی )پروازه قطع( آن خصوص در شما !ُابراين

 امدادرسانی، و انسانی امور در متحد ملل کل دبير معاون بيانات چورکين ويتالی متحد، ملل در روسيه دائمی سفير

 اين چورکين ۀگفته ب .داد قرار انتقاد مورد نمود، استناد شعر به سوريه اوضاع بررسی ۀجلس در که را ُابراين ونستي

 .رفتمی انتظار المللیبين نھاد يک ۀدبيرخان رئيس از که است ئیرخدادھا از عينی تحليل از دور خيلی شعر

 قرن شاعر اشعار از يکی سوريه، اوضاع توصيف منظور هب متحد ملل امنيت شورای در سخنرانی ھنگام ُابراين ستيون

 رفتار" کشور در که کرد اشاره اين به او جمله از .نمود قرائت سند عنوانه ب را برنس روبرت سکاتلند، ھيجدھم

 .داد قرار انتقاد مورد را سوريه در روسيه عملکرد ھمچنين ُابراين .دارد وجود "انسان به انسان غيرانسانی

 برای مردم که نيست ئیجا امنيت شورای که داشت اظھار چورکين ويتالی متحد، ملل در روسيه دائمی سفير آن پاسخ در

 .ندارد واقعيت از نشان متحد ملل ۀنمايند بيانات و روندمی شعر شنيدن

 خواستيممی اگر ؛رفتيممی کليسا به بوديم، موعظه شنيدن نيازمند ما اگر ُابراين، جناب" :گفت ادامه در چورکين ويتالی

 تحليل شود،می دعوت امنيت شورای جلسۀدر شرکت به که دبيرخانه رھبری از .رفتيم می تئاتر به کنيم، گوش شعر

 .برنيامديد کار اين ۀعھد از آشکارا شما .رودمی انتظار حوادث عينی

 ادبی سخنرانيھای در بيشتر ھائیانسراداست چنين .بود واقعيت از دور و مبسوط بسيار ُاوبراين بيانات چورکين، عقيدهه ب

 .متحد ملل به گزارش در نه دارد، کاربرد

 واقعی اوضاع بايد شما .کنيدنمی صحبت خودتان برای زيبا تصورات ايجاد ھدف با که شما" :نمود تأکيد روس ديپلومات

 منفجر آنھا سر باالی بر ئیيمياک حسال که ندامنتظر آن ھر و اندنشسته حلب شرق ساکنان که گفتيد، شما .کنيد گزارش را

 ."نوشت خواھيد آينده در که داريد، نگه رمانی در ثبت برای را داستان اين يا .دھيد نشان واقعيت يک حداقل .شود

  

 حلب آسمان در ممنوع پرواز ۀمنطق
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 ھایجنگده پرواز ممتد طعق يادآوری از حتی خود بيانات طی که را ُابراين رفتار اين متحد ملل در روسيه دائمیۀ نمايند

 ناروا و انگيزتعجب کرد، خوداری آن اکيد رعايت و حلب آسمان در سوريه ئیھوا نيروی و روسيه فضای -ھوا نيروی

  .دانست

 ھایجنگنده پرواز شد گرفته تصميم نيت،حسن ۀنشان به و متحد ملل خواست به پاسخ در گذشته ھفته" :نمود تصريح او

 طوره ب محلی وقته ب برواکت ١٨ روز صبح ١٠ ساعت از حلب آسمان در سوريه ئیھوا نيروی و روسيه فضای -ھوا

 ."دارد ادامه روز پيش ھشت از اقدام اين .شوندنمی نزديک شھر به کيلومتری ١٠ فاصله تا ھاجنگنده .شود متوقف کامل

 زنده امروز تا اگر و دارند، قرار روسيه و سوريه نيروھای بمباران زير" حلب ساکنان ُابراين ۀگفته ب وجود، اين با

 جنگی پروازھای زيرا، .است واقعيت از دور بيانات اين چورکين، اظھارات به بنا."بود خواھند گرسنه فردا اند،مانده

 .شودنمی انجام پيش ھفته يک از سوريه و روسيه

 را خود سخنرانی شما .نکرديد يادآوری ھم کلمه يک حتی )پروازھا قطع( آن خصوص در شما ُابراين،" :گفت چورکين

 ما که ھنگامی ھم، حاال ھمين ًاحتماال و  نشده قطع ھم روز يک ئیھوا بمبارانھای انگار که بوديد کرده تنظيم چنان

 ."شودمی انجام کنيم،می صحبت

  

 اينترنتی ھایبرگه

 ھایبرگه روسيه ئیھوا نيروی گويا که اين رب داير پاور سامانتا متحد، ملل در امريکا دائمی سفير ادعای به پاسخ در

 دروغ اين که داشت اظھار چورکين کند،می پخش حلب در مرگ از نجات و شھر ترک به ساکنان از دعوت بر مبنی

 .يافت اينترنت در توانمی را ھابرگه چنين وی، ۀگفته ب .است

 چيزھا اين .است "داغ" بسيار مدرک يکً واقعا اين .داديد نشان شما که یابرگه مورد در حاال" :کرد تصريح چورکين

 ."شوندمی ظاھر اينترنت درً فورا

 پخش ھوا از روسيه ھواپيماھای سوی از ھابرگه که اين بر مبنی امريکا سفير سخنان" :گفت ھمچنين روسيه ديپلومات

 ."است آورشگفت کنند،می عمل بحل آسمان در پروازھا قطع تصميم به روسيه نظاميان که اين به توجه با و شوندمی

 پخش آنجا در سوريه و روسيه ھواپيماھای از اينھا که کرد ادعا سفير حتا و" :دشت اظھار ادعا اين به پاسخ در او

 به کيلومتر ١٠ از بيش اخير روز ھشت -ھفت مدت در ما ھواپيماھای که گويدمی ما نظامی فرماندھی اما .شوندمی

 ديگر جاھای و اينترنت در که اينھا ۀھم يا فھميد؟می .باشند کرده پخش امريکا ھواپيماھای شايد، .اندنشده نزديک حلب

 ."ھستند جعلی ديد، توانمی راحتیه ب

ه ب را آنھا خواھندمی و آورندمی امنيت شورای به را چيزھا چنين اگر سبب، بدين" :نمود تصريح پايان در چورکين

 ."ھستيم تریجدی آدمھای ما که کنممی تصور من حال، ھمه در .است عجيب ند،کن قبول جدی مدرک نوعیۀ مثاب

  

 حلب مورد در نو زالند پيشنويس

 به دادن پايان به راجع متحد ملل امنيت شورای به خود پيشنھادی ۀقطعنام پيشنويس روی بر بررسی کارھای نو زالند

 نو زالند مساعی از روسيه از نمايندگیه ب چورکين ويتالی .درآورد تعليق حالت به را سوريه حلب در نظامی مناقشات

 .نمود قدردانی
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 امنيت شورای اعضای اجماع برای ديگر راھکار يافتن در تالشھايش خاطره ب نو زالند از ما" :داشت اظھار ديپلومات

 نمايند، تسھيل را آن انسانی وضعيت و بردارند گام سوريه اوضاع سياسی فصل و حل مسير در بتوانند که

 ."سپاسگزاريم

 داريم را خود خاص رويکرد ما .نيست مطابق مسکو رويکرد اساس با سند اين که کرد، تصريح چورکين حال عين در

 آشکار را امنيت شورای اعضای ديدگاھی اختالفات يکسری" قطعنامه ۀمذاکر :افزود او .ندارد انطباق متن اين با که

 ."کرد

 پيشنھاد اين قالب در" :شود داده پاسخ اصلی سؤال به بايد اسنادی چنين ۀتھي ھنگام که نمود تصريح روسيه ديپلومات

 ۀزمين" قبلی ۀشد تطبيق ينزموا زيرا، .است کليدی تۀنک اين او،ۀ عقيده ب ."کرد؟ مبارزه تروريسم با توان می چگونه

  ."ساختند فراھم تروريستھا کار برای را مساعدتری

 .نرسيد تصويب به امنيت شورای در که است ماه يک در حلب ۀبار در قطعنامه سومين زالندنو پيشنويس

***** 

  :افزودۀ مترجم

 ۀچھر ھميشه مثل نيز متحد ملل امنيت شورای ۀجلس آخرين در که چورکين ويتالی روسيه، ديپلومات ،)شيری( نظرمه ب

 ھر ديگر، ۀنکت چند طرح با توانست می کرد، افشاء خوبیه ب را آنھا امثال و پاور سامانتا ُابراين، "انساندوستانه" کثيف

  :بپرسد آنھا از توانستمیً مثال .کند شانرسوای بيشتر چه

 دولت و مردم ور،شک عليه امريکا فاشيستی وریتامپرا سردمداریه ب غرب نيابتی جنگ سال پنج قريب مدت در ــ

 اند؟آورده عمله ب غرب دولتی وريسمتر چنگ از آنھا ئیرھا برای جدی اقدامات کدام سوريه قانونی

 يا ساخته )معلول( مجروح کشته، را انسان ميليون چند نموده، تبديل ويرانه به را سوريه آنھا نيابتی نيروھای که حاال ــ

 ساخته؟ غرب تروريستھای يا سوخته حلب ساکنان برای دلشان اند،کرده آواره شان کشور و خانه از

 چند ،امريکا رياسته ب کشور نيمچه و کشور ۶٠ تروريستی ضد اصطالحه ب ائتالف تشکيل زا پس سال دو حدود در ــ

 اند؟درآورده )ناتو نيابتی ارتش( تروريستھا چنگ از را سوريه خاک از وجب

 اند؟فرستاده سوريه مظلوم مردم به انساندوستانه کمکھای چقدر ــ

 پلھا، حلب، نيروگاه بمباران( بيمارستان مدارس، يرساختھا،ز "اشتباه" به ھميشه "ائتالف" ئیھوا نيروی چرا ــ

 بمباران را )حسجک در( مقاومت نيروھای و )ديرالزور در جمله، از( سوريه ارتش مواضع و )... و نفتی تأسيسات

  کنند؟می

 رساند؟می تروريستھا به مھمات و سالح ھوا از "اشتباه" به چرا ــ

 ١٣٩۵ عقرب -آبان ٨
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