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   سدوفیتري دمقلم،ه ب

  یريش. م. ا: برگردان از

  ٢٠١٢ فبروری ٢٣

  

  ،يه ضد سورۀقطعنام

   روندی راه مفي ردکيگوسفندان در 
  

شر  بلو١٩٩٩ چدرماه مار: کي نزدۀ از گذشتیادي وق ب ک ناتو بدون مجوز سازمان ملل متحد با مستمسک نقض حق

د.  حمله کردیوگسالويدر استان کوزوو، به  اد« ده جسد نيپس از کشف چن تا»یشھروند ع ه ی در روس  راچاک ک

د یروھاي کشته شده بودند، بروکسل از بلگراد خواست نی دولتیروھايدست نه  بايگو  خودش را از کوزوو خارج کن

  . قرار گرفتانهي نداد و مورد تجاوز وحشتي اھمماتومي اولتني به ایوگسالوي. دي آنھا نمانيگزي ناتو را جاانيو نظام

ان ئی جدای از سو،ی در کوزوو حقوق بشر نقض شده بود؟ بلايآ انا طلب ودیلب ده ب رل غرب نقض ش ار تحت کنت .  تب

شتندريتش و شمشطرفداران دولت صربھا را با آ»  کوزووبخشيارتش آزاد «یواحدھا سل کش.  سوزاندند و ک ه ن  یب

م ،به صربھا» کمک« صرب دست زدند و به کوزوو تباران مظنون به تيجمع دھ م نکردن د.  رح  ۀ حادثب،ي ترتنيب

ه ی شد برایراچاک، بھانه ا ه ب وم. یوگسالوي حمل تان عم از،یدر گورس الکيچي ھۀ جن تا ی از اھ تي روس شداف .  ن

 مسلح بودند که در جنگ کشته شده یاجساد، مربوط به افراد گرد آمده از ھمه جا در باندھا نشان داد که ھمه قاتيتحق

د و اه  در کوزوو قدرت را ب»بخشيارتش آزاد «تکاراني ناتو، جنایمکھا کۀي ساريدر ز. بودند تي انيدست گرفتن  ال

سان و آموزشگاهديرا به محل مساعد تول دستي ترورتي ترب و حمل و نقل مواد مخدر، مرکز تجارت ان دلي تب .  کردن

ه پا- خوشنود استاري بسنگتني واشنکيدر عوض، ا را ک اهي چ ر) Bondsteel(لي بونداستی نظامگ اهي پانيبزرگت  گ

اظر طباني در مامريکا جھان در خارج از خاک ی خارجینظام اي زیعي من تتار شده استیب وزوو اس ان نيا.  ک  ھم

اۀ به ھر نقطزي خکيتوانند با  ی ناتو ماني است که از آن نظامئیسکو هي و خاورمی شرقی دلخواه در اروپ دان .  بپرن

ا احساس آزاد اتو ب ه آرزول، کامیجنگ ساالران ن رای ب سخی خود ب سترده از دریاتي عملی فضاکي ري ت  یاي گ

  .افتندي دست ني طرفةالعکي در کي بالتیاي تا درترانهيمد
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م « فکر که ني خود ای غربیدر رسانه ھا.  دادندی مغزیوش و  ھوشمندانه شستاري را بسی جھانۀ جامعو صربھا ھ

 اوضاع در تيري کارگردان مستقر در مرکز مدیبا رھبر.  شدفي تعریزي، فتنه انگ» داشته باشندی توانند حق رأیم

ور مسي و از رئیطور کله بروکسل، از صربھا ب وي جمھ االخص، چچيلوش ر ب دولوژ.  ساخته شدیمني اھرۀھ  یمت

کار گرفته شد و راه خروج ھر گونه اخبار و اطالعات درست ه  صرب بۀدي خلق بالکشهي علفي و جعل و تحردروغ

د داتي امنی شوراۀ قطعنام١٩٩٩در سال .  تالشھا به بار نشستني و ادياز بلگراد مسدود گرد ل متح ازمان مل  ري س

 ی اعضاگريھمه د.  قرار گرفتهيجري و نني چه،ي فقط سه کشور روسدي مورد تأئ،یوگسالوي حمله به تيبر محکوم

د اصال نفھمتي امنی شوراردائميخصوص غه  و بیدائم ل متح دي سازمان مل ه ادن اتو سرآغازني ک وک ن اجم بل  ی تھ

  . المللني کردن حقوق بمالي و پافي تحری جنگھا، برادياست بر دور جد

اریشنھادي پۀ قطعنامی برایريگ ی ھنگام رأفبروری ١۶.  شودی امروز ھمان صحنه باز ھم تکرار مو  ۀ مصر در ب

ومهيسور ع عم د، ی در مجم ل متح ازمان مل شور رأ١٣٧ س ق، ی ک شور رأ١٢ مواف الف و ی ک شور رأ١٧ مخ  ی ک

ه، قطعنيا.  شرکت نکردندیري گی در رأ»یفن «ليداله ممتنع دادند و سه کشور ھم ب ا قطعنامنام وی قبلۀ ب ه وت  ی ک

داند،ي گردتي امنی آن در شورابيع تصو مانني خلق چی و جمھورهيروس اوت چن داردی تف دونيا.  ن ند ت  شده ني س

 یگروھھا« و از ھمه هي از دولت سوره،يدر سور»  حقوق بشرکيستماتينقض س «حي عرب، ضمن تقبهيتوسط اتحاد

ه خشونتھا پایم» مسلح ورا ب د و تعي خواھد ف دي نمانييان دھن د در سورۀژي وۀن ل متح تعفا راهي سازمان مل ه اس  ی ب

  . کندی مشروط م"اسد" یفور

هي مخالفان مسلح را در گسمي کرده و تروری را مقصر بحران معرفهي سورتي سازمان ملل متحد، حاکمدي جدکاغذ  وم

 دي باهي سورونيسي اپوزیروھايتمام ن« وارد کردن عبارت ی براني چورکیتالي وه،ي روسۀنديتالش نما. گذاشته است

شعاب در صفوف هي سوری کودتادانانصحنه گر.  ماندجهي نتی، ب» کنندیمرزبند مسلح یبا گروه ھا ه ان  از ھر گون

  . کنندی میري جلوگانيشورش

اد،ي جدۀ قطعنامکه ی حالدر زامي غی مثل ھمه قطعنامه ھ ومرال ع عم د از ھی آور مجم ل متح ازمان مل شتوانچي س  ۀ پ

ه یبرا: جواب ساده است آن بود؟ بي به تصویازي پس چه نست،يحقوق برخوردار ن  حقنه کردن ھر چه گسترده تر ب

ه مرحلدني بخشیالق اختي مشروعی برای شمالکيتالنتا مانيپ.  مردم جھانیافکار عموم ه آن ۀ ب  آشکار تجاوز، ب

سا(*).  استاني االن در جرست،ي آن مشھود نیداي تجاوز، اگر چه تمام جوانب ناپیفاز مخف.  داشتازين  هينقش ھم

 »هيارتش آزاد سور« شمار ی سرّ ی از کدام راھھاست؟ي جنگ چني عضو ناتو در اهيخصوص، ترکه  به،ي سوریھا

ا ١۵٠ از ه،ي دولت ترکتيموميتحت ق ر ت زا۴٠ نف ر اف زار نف تي شي ھ االخره، ست؟ي سربازان آن چتي و تابعاف  ب

راونھايلي روشن خواھد شد که از کدام بودجه میزمان داری دالر ب ه گی نگھ دھایاسيران س توطئ  و ی شورشی و بان

  . شودی صرف م»یجھان «ی جمعی آنھا توسط رسانه ھای اطالعاتیبانيپشت

ا وقی مغزیشو و  شستاستيس ه تنھ ه،ي ن ه اجرای حتحان ران سور.  شودی مء مدبران روز دخت ثال، ام  شرکت هيم

دی می خود نقاشۀ در چھرني اشک خون،یکننده در تظاھرات اعتراض وآور.  کنن ه توجه !  است؟یبيج عین ه ادام ب

ذیدولت یمارستانھاي دھد که بی خبر مونيسي با استناد به اپوزی غربیرسانه ھا. ديکن  مجروحان تظاھرات رشي از پ

 ري تصونيخره، او باال.  کنندی ممي ترسیري چه تصوی وحشی دروغھانيکمک اه معلوم است که ب.  کردندیخوددار

دی و شکنجه میه ساله را زنداندولت کودکان د« که دي آیدست مه ب ا،ي اۀھم. » کن تن گزارشات سنھ الي در م  ی آس

اد داد شھروندان ع نعکس میدست ارتش دولته  شده بته کشیمربوط به تع م نک،يا( شود ی م ر ٧ از رق زار نف  ھ

  ). کنندیصحبت م
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  . جوش برسدۀ به نقطدي با جھانی ھم بود، چرا که افکار عمومی در انتظار گزارشات دلخراش تردي حساب، باني ابا

راه،ي دانند که در سوری نمئی گوهي ضد سورۀ دھندگان به نفع قطعنامیرأ انون سيشنوي پی ده روز بعد رفراندوم ب  ق

زار مدي جدیاساس ات برگ د، انتخاب را.  شودی و سه ماه بع ه ني ایب ردا، خني ھمک دھالي ف سلح شورشی بان  در ی م

د،ي دمشق براه بیابانھايخ افتن شکیشيکم فرما مح ا و مجازاتلي ت تعفاھ ال شود، اس ام خود "اسد" عي سری  اعم  از مق

  .الزم است

.  استراني حمله به ای از اجزایکي هي داند که حمله به سوری میاسي سی ھای ناآگاه به بغرنجی ھر انسان حتامروز

د" مي رژکه یتا زمان شار اس ام زی مقاومت م"ب د، تم ادي ایرساختھاي کن رۀ شدج را تھ ذاري تأثیان ب  در راني ایرگ

  . کامل منطقه مقاومت خواھند کردترل کنی برایلي اسرائ-یئامريکا ی ھم در مقابل تالشھاانهيخاورم

 دي بایگري دني خوناتي سازمان ملل متحد چه جنای در مجمع عمومهي ضد سورۀ به قطعناماستمداراني سیپس از رأ

ان تراندي توان فھمی طور منيالخره، ا مرتکب شود، باايبيبلوک ناتو پس از جنگ ل د قھرم ا مانن ه آنھ  شنامهي نماۀ ک

  :مشھور برتولد برشت رفتار کردند

   روند،ی راه مفي ردکي در گوسفندان

   به صدا در آمده اندطبلھا

   پوست طبلھا را،و

  . دھندی گوسفندان مخود

  

   مترجمیادآوري -(*)

  

  » آگبارآ«

  

سان وریک وادث س ار ح ه اخب انه  هي ک ای را از رس صوھ ا،یستيوني صھ-یستيالي امپریريت ه از کانالھ  ی از جمل

د از ادي کنند، شای مبي تعق»وزيوروني« و »رهيالجز «ونيزيتلو ه، بع م ن ر ھ د و اگ ه م ني دقت کرده ان ند ک توجه باش

ردارف «اي و »هيور دولت سونيسياپوز«، »مدافعان حقوق بشر« رسانه ھا با استناد به نيا اتور آلمب ا» م  ئیصحنه ھ

  : استني چنی عمومی دھند، که شمایرا نشان م

شم ه ای روني دوربچ ورد گلولی نقط ر برخ ان در اث ه ناگھ ز است ک اره، بمب و ۀ متمرک وپ، خمپ ل اي ت ر عام  ھ

ه ی دود از محل حادثه، در حالايدرست ھمزمان با بلند شدن گرد و خاک و .  شودی منفجر مگري دیانفجار  ی صداک

ودگچي ھی و بآرامکامال » آ آگبار« دو سه ی رسد، صدایگوش مه  دور بۀار از فاصلانفج  از اطراف، ی صوتی آل

  . کندیمتن صحنه را پر م

ه تلفظ غن،ي صحنه ھا و ھمچنني ای دقت روی کمبا ا توجه ب ارت ی عربري ب ار« عب تن ھم» آ آگب هي اۀدر م  نگون

  :ن گفت توای میشتري بناني اطمۀحوادث، با درج

وادث «ني ااي  تود» ح اینمائي و سیونيزي تلویوھايدر اس ل صحنه ھ ده و مث اخته ش بی س ازهي ش دی س بکۀ ش  ۀ ش

ار حملیستھاي ترورۀليوسه  بايبي لزي بمباران جنون آمۀ دورطول قطر در »رهيالجز« وان آث ا عن اتو، ب اي نۀ ن  یروھ

ومیدولت ان عم ه اذھ اء می ب دھااي شود و ی الق ذارست،ي تروری بان سکونھاي بمبگ ه منطق م ود ب  و ی و حمالت خ
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ذکر اجرای با منابع استنادی را در ھماھنگیمؤسسات دولت دی مء فوق ال ر چه ھر دو شق د رسینظر مه ب.  کن  اگ

  .  استکي نزدتيواقعه  بشتري شق اول، ب،ی ولستيله دور از ذھن نأمس

  :ري زی در نشان»یني از زبان شاھد عايبيجنگ ل« باره، مراجعه شود به نوشتار ني در اشتري بی آگاھیبرا
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