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  ٢٠١٢ فبروری ٢٠

  

  حقه بازان در سازمان ملل متحد،

   خونخوارۀ قطعناماي 
  

ا هي مربوط به اوضاع سورۀ  قطعنامسيشنوين ملل متحد پ سازمای مجمع عمومورک،يوي در نفبروری شانزدھم  را ب

ع تصوی رأ١٧ مخالف و ی رأ١٢ موافق، ی رأ١٣٧ ردبي ممتن ورن،ي چه،يروس.  ک زوئال، جمھ  کي دمکراتی ون

دني با ابالروس و مبابوهي ز،یوي بوله،ي سورکاراگوئه،ي اکوادور، نران،ي، کوبا، اورياخلق ک .  قطعنامه مخالفت کردن

د، ضمن توضهي روسی دائمۀندي نمان،ي چورکیالتيو وني پحي در سازمان ملل متح ه، یري گی رأرام ار داشت ک  اظھ

ت، انيدر بھتر«:  گفتیو.  دادن به خشونت از ھر طرف که باشد، مطابقت ندارداني پاۀفي قطعنامه با وظنيا  ني حال

ردن مقامات سوری منزویور آن تالش برامنظ.  بازتاب داده استیادي کننده را زران نگی ھاشيقطعنامه گرا  ه،ي ک

 عبارت هي روسی موارد اصالحتيماھ. » از خارج استیاسي سحلھای  راه ليامتناع از ھرگونه تماس با آنھا و تحم

را ی مسلحی با گروه ھای به مرزبندهي سورونيسي اپوزیروھايتمام ن« بود که نياز ا ده ف ه خشونت خوان ه ب  شوند ک

د و یدست م ه از نن،يھمچن زنن انطور ک اي ھم ته می دولتیروھ اطق مسکونی خواس ده و از ی شود از من  خارج ش

ھرھا خوددار ه ش ه ب د، از ایحمل ا نني کنن سکوندي بازي گروھھ اطق م ه من ه حمالت خود ب ه ب ته شود ک  و ی خواس

وارد اصالحیمھمچنانکه انتظار . » دھنداني پایسسات دولتؤم ت، م هي پذهي روسی رف شدرفت اليو.  ن  در ني چورکیت

اقی جز رأ،یگريدۀ ني گزچي ھهي روسی برا،یطي شرانيدر چن«:  رابطه گفتنيھم ودی مخالف ب ده ب دينما. » نمان  ۀن

ه سر و صدا،یري گی رأاني پس از پاهيسور سالمت جو پا «یشگي ھمی در پاسخ ب دگان م شتار تظاھرکنن ه ک  انيب

ف. »دي کنیودداراز دامن زدن به آتش خ« اظھار داشت که ،»ديدھ شان ساختهي سورريس ه خاطر ن  نيا«:  در ادام

ان سوربي تصوۀ که قطعنامتيواقع ده از مخالف ای نمهي ش ا گروھھ ه ب د ک دی خواھ سلح مرزبن رده و عملی م  اتي ک

دينما. » سازدی کنندگان متن آن را برمال ممي تنظی اصلاتي نند،ي را محکوم نمایستيترور  اضافه ني ھمچنهي سورۀن

  .» عرب ھستندهي اتحادی و اخالقیاسي سبيول تخرؤ فارس مسجي خلی ھمکاری عضو شورایکشورھا«د که کر
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ه نيا. ستي برخوردار نی حقوقۀ سازمان ملل از پشتوانی مجمع عمومۀ که قطعنامسندي نوی میدرسته  بمفسران  نکت

م اري بسۀ نکتکي نجاياما در ا.  داد قراردي مورد تأکزي نلوفيگات.  گه،ي روسۀ امور خارجري را معاون وزیحقوق  مھ

 را یله اأ مسچي تواند ھی سازمان نمی منشور سازمان ملل متحد، مجمع عموم١٢طبق ماده .  ھم مطرح استیگريد

ورد رسی تحت بررستي امنی در شوراکه یتا زمان رار دھدیدگي است، م د.  ق دان ب،ي ترتنيب وک غرب و متح  بل

دیراحته  ب ویسادگه  آن، بیئ انهيخاورم ل متحد تخلف کردن شور سازمان مل ال، رنيدرع.  از من  مجمع استي ح

ده داشت- وابسته به طرفداران طرح-اي استرالۀندي را نمایعموم ر عھ م یعل.  ب سرغ اتأي از ھیاري خواست ب  ی ھ

عکه نيله را بدون اأ مس،ی باره که بر چه اساسني در احي بر توضی مبنیندگينما وم در دستور روز مجم رار ی عم  ق

ه ني شرم داشتند از ااستمداراني تر، سقيعبارت دقه ب.  نشددهي شنی جوابگونه چيداده شده باشند، به آنجا کشاندند، ھ  ک

  ... آشکار بودی حقه بازکي ني سخن، اگريبه د. »مي فھمیما ھم م «نديبگو

 برخوردار شتري ببانيبود، از ھشت پشت شده مي تقدتي امنی به شوراشتريکه پ» طرح مراکش« با سهي طرح در مقانيا

ارات متحدت،ي قطر، کو،ايبي مصر، اردن، لن،يبحر(» گروه ابتکار« سابق یعالوه بر اعضا. ديگرد راکش، ام ۀ  م

 آندورا، مجارستان، ا،ي استرالی، کشورھا)کايمرا و سي فرانسه، انگله،ي عمان، تونس، ترک،ی عربستان سعود،یعرب

ور،رکينمارک، جزا دونان،ي ا، کاروی نوم وبی، پانام ای جن د، کروواس،ی، سومالوري ه  (اي و چئرناگوری فنالن مونت

راتي امنیاگر طرح شورا.  از آن برخاستندتي به حمازين.) م. نگرو  تالش »یموضع مشترک عرب« انعکاس ی ب

 از طرح معطوف  بزرگیباني تصور پشتجادي ای جھان برای ھمه کشورھاتي بار، تالشھا به جلب حماني کرد، ایم

  .شده است

راکش یمي شده بود، عمال  رونوشت ھمان  طرح تقدني مصر تدوی که ظاھرا از سو،ی مجمع عمومۀ قطعنامطرح  م

  . باشدی مبروری ف۴ سازمان ملل متحد در تي امنیبه شورا

ه د قطعنام ع آن « ھر چن ه خشونت را صرفنظر از منب وم ممھر گون دیحک ط از دولت م» کن ا فق ه  خی، ام د ب واھ

  .ستھاي بدھد نه از مخالفان و بدتر از آن، نه از ترورانيخشونتھا پا

سلح سوریروھاي و نانيخارج کردن ھمه نظام«، که طبق آن )ج( بند ۶ قطعنامه را پاراگرف تيماھ  از شھرھا هي م

دیافشاء م استقرار سابق شان در نظر گرفته شده، ی و بازگشت آنھا به پادگانھا و محلھایو مناطق مسکون ھدف .  کن

تنيچن سترده بیستي تروراتي عملطي در شرای خواس ھروه گ ادندان ضد ش اي دق،ی ع ریمعنه  بق ه ت  ني خونخواران

ه ادي دھندگان به قطعنامه بایھمه رأ.  باشدی شھروندان مسالمت جو مشتري کشتار بیخواست برا راف ني ب ر اعت  ام

  .کنند

 حوادث در محل تيمنظور انعکاس واقعه ب« شود که ی خواسته مهيت سور آن از دولیرا که ط» د« بند ۶ پاراگرف

امدادھا،ي رویريگيو پ رای تم امال آزاد و بطي ش ای ورود ک انع وس اط جمعلي م انی ارتب اطق ) ١ (ی جھ ه من ه ھم ب

 شنھاد،ي پنيو ا.  توان از نظردور داشتیرا فراھم سازد، نم»  آزادانه آنھایئ و امکان جابجاهي سوری عربیجمھور

اني تری راه دادن موذیعني انه ھ ه کشور و وی جمعی رس هي ب ررانگران اتني ت أمهي سورهي علی جنگ اطالع  ني و ت

  . کامل آنھایآزاد

اراگرف ر٢ پ ورني مھمت ت س ه دول ت ک ده اس ه ش ه در آن گفت ت ک ه اس ب هي اصل قطعنام احش و « مرتک نقض ف

ل ی شھروندان، اعدامھاهي زور علیريکارگه  بلي از قب،ی اساسی ھای حقوق بشر و آزادکيستماتيس  خود سرانه، قت

 ممانعت از ،ی اجباری کردنھاديناپد خودسرانه، یھايري معترضان، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، دستگبيو تعق

  ).٢( شودی کودکان مهي خشن، از جمله، علري و کاربرد تدابی شکنجه، تجاوز جنس،ی پزشکی به کمکھایدسترس
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. ستي نی المللني دادگاه بۀ ارائی برافرخواستي جز صدور کیگري دزي پارگراف چکي ھمه اتھام در نين ا کردجمع

د( را امضاء نکرده است ی المللني بیفري کني قوانهي که سورستيمھم ھم ن  یحساب نمه  جھت، عضو آن بنيو، ب

ا) ايبيسودان، ل (ی المللني بیفريک واني درعضوي غی کشورھاهي که چگونه علمي ما ھمه شاھد ھست-)ديآ ده جن  یئپرون

د بی قطعنامه مصوب مجمع عموم۵ بند ب،ي ترتنيبد.  دادندليتشک ل متح ر ضروره  سازمان مل ت جلب صراحت ب

 ی مدي شود، تأکی تلقی المللني بتي جناۀمثابه  تواند بیخاطر آنکه مه  از جمله، بت،يولؤمتخلفان از حقوق بشر به مس

  .»کند

ر،ی المللني بیفري کوانيبه د» پرونده«ۀ حال ای براتالش دني محتمل ت ام بع ه در ھر هي سورهي علی گ ود ک د ب  خواھ

ط از طری احاله انيحال از آنجا که چن اال، پت،ي امنی شوراقي فق اتي از تحرشي احتم اردي جدک و امکان ۀ در ب  وت

اۀجيدر نت. ديحساب آه  بهي به روسیدي است، ضربه جدريپذ را،یئ نھ داختن ه ب ی ب  هي علعي وسیستري ھکيراه ان

ردگري اعراب و داني نسبت به آن در می تنفر عمومکي تحری براه،يروس د ک سلمان تالش خواھن وان ینم.  ملل م  ت

 و پس از شي پژه،يوه  ھدف غرب، بنيمھمتر)  آنیامدھايبا تمام عواقب و پ( تنفر ني گرفت که ادهيله را نادأ مسنيا

  . ھم ھستهي روسوني در فدراسیوراست جمھيانتخابات ر

تاري بسنھاي اۀخاطر ھمه  بیستري ھاما هي زمنيدر ا.  فراتر از چھارچوب خاص سازمان ملل متحد خواھد رف ط ن  فق

سلهي دولت سورۀ استفادۀعي در مورد شا»یجھان «ی جمعی رسانه ھاري اخی جار و جنجال روزھاستيکاف  حاتي از ت

دھهي با نظارت متخصصان روسیئايميش رار ب ورد توجه ق زو. مي را م ر آن، ناف روری ف١۶ ب  آشکارا ۀ دو قطعنامب

رده حيرا تقببروري ف۴ از حق وتو در هي روسۀ اول، استفادۀقطعنام. دي رسبي در پارلمان اروپا به تصویضد روس  ک

خاطر عدم ه ا ب رهي روسزي دوم نۀقطعنام. دي نمای خوددارهي خواھد از فروش سالح به دولت سوری مهيو از روس

سکياولي یگوري گری نامزدديتأئ راین ات ری ب وراستي انتخاب دی محکوم می جمھ ه محکوم .  کن ل تأمل است ک قاب

ه ا.  قطعنامه ھم آمده استني در اهيخاطر مواضع آن در قبال اوضاع سوره  بهيکردن روس ه نيھر چند ک  دو قطعنام

ا در واقعینظر مه  ببي عج در نگاه اول،ر،ي شده و تکرار اخبي روز تصوکيدر  ر، تي رسد ام اره ام م اش ه ھ  ب

  . روشن استاري بسزي نهي روسی و خارجی داخلاستي سیوستگيپ

  

  : مترجمتذکره 

  

ه اغلب کشورھا، بی بداند که االن سالھای بھتر از ھر کسدي بافيئاي محترم، جناب مزلگريــ تحل) ١( ه  سال است ک

ا غرب، ریستيالي امپری کشورھاژه،يو انه ھ  از ،یردولتي و غی المللني بی اغلب سازمانھان،ي و ھمچنی جمعیس

رژی المللنيب الملل، آژانس ني عفو ب،ی سرخ جھانبي حقوق بشر، صلیجمله شورا سی اتمی ان ز یاري و ب  از مراک

 قيز طر خود را ای جاسوساتي کرده و اکثر عمللي خود تبدی جاسوسی نھادھانفکي را به جزء الیقي تحق-یمطالعات

 ی جاسوسیسازمانھا «ني گسترده ای جاسوستي فعالۀ از شاھدان زندی خود وستي نديچرا که بع.  دھندیآنھا انجام م

  .بوده باشد) سابق (ی خودش، اتحاد شوروني در مھیگري از ھر کشور دشي ب»نينچندان نو

د پاسخ دقینظر مه ــ ب) ٢( ه در شراني اقي رس اختار بحرۀ و توسعقي تعمطي سؤال ک  و در ی دارهي سرمایان س

را رمای حکمرانطيش ق س ان، سورهي مطل ر جھ ا ماشران،ي و پس از آن اهي ب  سميالي امپریستي ترورني در جنگ ب

ای سفارشیغرب، در جنگھا الی نھادھ انیعني ،ی دارهي سرمای م ول و سازمان ی المللني بندوق ص،ی بانک جھ  پ

د و ري اخۀ دو دھی اشغالیل، مثل اغلب کشورھا الملني بسميوني تحت تسلط صھیتجارت جھان د مان ا خواھن ا اي تنھ  ب
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و سرماتيھمت و حما ان، ول د کشور نافرم ه روس،ی دارهي چن عله ور شدن آتش ه،ي از جمل ست، از ش د توان  خواھن

 . باشدی می حوادث جھانۀ توسعی زمان و روشن شدن سمت و سوازمندي ھنوز نند،ي نمایري جلوگدي جدیجنگ جھان

ه، ني است و آن ایله قطعأ مسکياما  ه سک ا ادام تھاي جنگھ ه اجرایئاس ستند ک سالمت آمی ھ ا از راه م  و در زي آنھ

هني ماند ای منيبنابر ا.  استرممکني صلح غطيشرا الايآ:  سؤال ک صاد-ی حل بحران م اعو یاسي س،ی اقت  ی اجتم

ه؟ باي جنگ، ممکن است ی حتاي و زي از راه مسالمت آمی دارهيسرما ه پایدوارينظرم، امه  ن  هي بحران سرمااني ب

مانۀ و نشستن به انتظار معجزاي جز رؤیزي چق،ي به ھر طریدار اياز ا! ستي نی آس د حوادث را ی منج وان رون  ت

سات و نشستھا، صدور ني اۀ ھمن،يبنابرا.  زدنيتخم واع جل اان ا، ادعاھ ه ھ سام قطعنام شردوستفي سخی و اق  و ی ب

راگراف  پکي در ی غربی دولتھاۀ و روزمریخي تارمي کردن تمام جرافي و ردی جھانسمياليامپر ی خواھیدمکراس

  .» غاز استۀنال «ه،ي دولت سوری آنھا به پاۀو نوشتن ھم
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