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  لچکوي گاوریوري: نويسنده

  یريش. م. ا:  ازبرگردان

  ٢٠١٢ اپريل ١۴

  

  ی صلح جھانۀ کنندتيسازمان ملل متحد از عامل تثب

  .به سازمانگر جنگھا بدل شده است
  

رد ی مشي را پی المللني بۀ در عرصی ثبات سازی باستي سازمان ملل متحد، در واقع، سريد سال اخ طول چندر   ب

ا استي سنيدر حال حاضر ا.  کندی متي حمااً ي قوزي نی جھاناسي در مقی طلبئیو از صدور جنگ و جدا  در رابطه ب

  . نظم خاصکي شود، اما با ی مشاھده میروشنه  بهياوضاع سور

 موافقت خود را با آتش بس »هيارتش آزاد سور «هي سورونيسي اپوزی نظامۀ معلوم شد که شاخ،اپريل ۶ جمعه، روز

ل متحد و ري دبۀژي وۀ عنان، فرستادی با کوفداريآنھا موافقت خود را در د. و متارکه جنگ اعالم کرد ازمان مل  کل س

اهياتحاد دی عربی دولتھ الم کردن ش آزاد، اضير.  اع ده ارت د، فرمان ابق ن اس رھنگ س وائیرويس وری ھ  در هي س

ر رژهي انجام شد و ارتش آزاد سورئیگوھا و گفت«:  اظھار داشتتريمصاحبه  با رو ه اگ رد ک ) هيسور (مي اعالم ک

ا یروھاي طرح عنان نیدر اجرا د، پس از آن، م ا برگردان ه پادگانھ ا را ب رده و آنھ  مسلح خود را از شھرھا خارج ک

 ی شورادي که مورد تأئهي بر اوضاع سورري عنان دای طرح کوفد،ي رسینظر مه ب. »وستيپ مي خواھح طرني به ازين

 امور در سمت حل و ۀ و ھمندي نشی باشد، ، آرام آرام به بار میم) ني و چهياز جمله روس( سازمان ملل متحد تيامن

ان ک سازمان کل ري دب،اپريل ٧روز بعد، ... اما.  رودی مشي اوضاع پزيفصل مسالمت آم  مون اعالم یملل متحد، ب

 سازمان تي امنی خواست شوراهي سوری شھرھای در برخی مسلح دولتیروھاي ادامه دار ناتي عملیکرد، که اجرا

دی دادن به خشونت در کشور را نقض ماني بر پاريملل متحد دا ان ک.  کن ه وعدیب رد ک د، ۀ مون اضافه ک شار اس  ب

ور مبنسيرئ ردی جمھ ارج ک ر خ سکونیاروھي نن ب اطق م سلح از من ل ١٠ دری م ادي نبااپري شدی مبن ت ت  دي برائ

  .ردي قرار گخي تارني ادني فرارسۀ در آستانهي سورۀژي ویروھاي و نسيلوخشونت از طرف ارتش، پ

ذاکرات بري توان تصور کرد، که دبی ممشکل اني کل سازمان ملل متحد از شروع م شی اصلی طرفھ  هي سورۀ مناق

 طلبان ارتش آزاد هي جز دخالت جانبدارانه از اقدامات تجزیزي توان چی اظھارات او را نمن،يا بر ابن.  اطالع بودیب
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ه، ا.  کردیابي اسد ارز»یبستن دست و پا «ی از تالش براري غیزي و چهيسور وع برخورد اولنيالبت ورد از ني ن  م

اهي سازمان ملل متحد از تجزکه یدر حال. ستي نھايري موضعگنگونهيا الً  طلب ان و عم  اي ی داخلی از طراحان جنگھ

  . کندی متي کشورھا حماهيتجز

د ني بر اساس موازژهيوه  اساس منشور سازمان ملل متحد، به که بستيادآوري به الزم داف و اصول، : ١ فصل بن اھ

  :،  مقاصد سازمان ملل متحد عبارت است از١ماده 

داب منظور، اتخني و بدیالملل ني بتيــ حفظ صلح و امن١ ته جمعرياذ ت رای دس ؤثر ب وگی م  و برطرف كردن یري جل

ات ی كارھاري سااي صلح و متوقف ساختن ھرگونه عمل تجاوزگرانه هي علداتيتھد  ناقض صلح و فراھم آوردن موجب

د ات بليتع ا شیالملل ني و حل و فصل اختالف ا وهي ب سالمتیھ وق بيآم  م دالت و حق ق اصول ع ل نيز و برطب  اي المل

  كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد؛ یطيشرا

ا بني روابط دوستانه بۀــ توسع٢ ساوه ملتھ ه ت رام ب اری اساس اصل احت وق و خود مخت ل و ھمچنی حق اذ ني مل  اتخ

  ؛ی صلح جھانمي تحكی برای مقتضري تدابريسا

اي دقو د طني ھمق ل متح ازمان مل شور س درج در من ا نقض مري دو سال اخی اصول من ا و بارھ ر .  شوندی بارھ اگ

ار٢٠١١ سال چ مار١٧ خيتاره  سازمان ملل متحد بتي امنی شورا١٩٧٣ شماره ۀ قطعنامبيتصو ه ايبي لۀ در ب  را ک

الً  امۀ مداخلعم ارجی نظ ور داخلی خ شتايبي  لی در ام اي از نیباني و پ راتي تحت حمای ضد دولتیروھ ارج ب  ی خ

هي نتني چنم،ي شروع قبول کنۀعنوان نقطه  را بايبي در لیبرافروختن آتش جنگ داخل ه در طول دي آیدست مه  بج  ک

د جنگ حما٢٠١٢ سال لي تا اوا٢٠١١سال  د از چن ل متح وده و بتي، سازمان مل وقه  نم ه تالشیلحاظ حق د ی ب  چن

  .کشور کمک کرده است

وق و آزادوجه چيھه  سازمان ملل متحد بب،ي ترتنيبد ل نقض حق اي در مقاب ل  کشوی شھروندان در برخیھ رھا، مث

ر ه اعتراضات ضد دولتنيبح اری ک اه م ردم آن در م ام بچ م شونت تم ا خ ته ب ال گذش طه  س ارجۀواس ش خ  ی ارت

ر.  دھدی واکنش نشان نمد،يسرکوب گرد  هي سرکوبگرانه علاتي عملتي در جھت محکومی حرکتنيھمان وقت کمت

 سي رئهي را علی گسترده ای، جنگ اطالعات مقابل آنۀاما در نقط. اورديعمل نه  کشور بني در ارمسلحيمعترضان غ

  . آغازکردهيجمھور سور

 راجع به ۀ سازمان ملل متحد قطعنامتي امنیکمک شوراه  کردند بی بار سعني و متحدان آن چندامريکا متحده االتيا

ه  ايبي مشابه لۀوي را به شهي سورهي ناتو در کشور و جنگ علی خارجی را که بتواند راه تجاوز نظامهيسور د، ب باز کن

ائی ماجراجونيو ا.  برسانندبيتصو ط در س دمي عقهي و روسني و درست چقيق مواضع دۀي فق ان وقت در .  مان ھم

ومت،ي منی، نه شورا٢٠١٢ فبروری ١۶ برداشتند و ی سابقه ایسازمان ملل متحد گام ب ع عم ازمان ی بلکه مجم  س

شر از سوتي از بشار اسد و محکومءفا بر درخواست استعی را مبنهي سورهيملل متحد قطعنامه عل وق ب  ی نقض حق

وق ی از سو اتفاقاً هي است که حقوق بشر در سوری بد شانسکي فقط نيا. ب رساندندي او را به تصوميرژ دافعان حق  م

  . شودی نقض مهي سورۀ خارج از محدودميمق... بشر

سلحانه یھايري درگاني سازمان ملل متحد اطالعات مربوط به شمار قربانی سال جاراپريل ٢.  در لندنخصوصه ب  م

شر در سورتيمرکز نظارت بر رعا «ی سازمان حقوق بشرسي را با استناد به رئهيدر سور وق ب ستقر در »هي حق  م

شکل ابي و غربي سازمان عجنيا.  عبدالرحمان اعالم کردیلندن، رام ر ز مت ش( دو  نف انم من ان و خ ، ده ) اویرحم

ه اهيسازمان ملل متحد ھم با اعالم.  نوشتمي به حساب رژیھزار قربان ات بني خود ب .  دادتي اساس رسمی مزخرف

ا تن داده ھ ه یجالب است که در م وط ب شته١٠٠٠٠« مرب ه چي  ھ،ی نظامیري درگۀجيدر نت»  ک اتگون  در ی اطالع
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ا ی اصوال شمار زخم،ی تلفات انسانزاني منين با وجود چکه یدر صورت.  خوردیم ھا به چشم نی شمار زخمۀبار  ھ

 ھا،يراندازي تی ھای از زخمدي باهي سوری نظامیمارستانھاي و بمارستانھاي بۀ ھزار نفر سر بزند و ھم۵٠ -۴٠ به ديبا

ر مدگاني دبي انواع صدمه و آسگريد امال پ واد منفجره ک ات م ودی قطع ا.  ب ه خبرنگاران یزين چيچن... و ام  را ن

شاھده نمهي اتحادندگاني از جمله نما،ی المللني بی سازمانھاندگانيو نه نما یخارج دی عرب، م دگينما.  کنن  ی رسمین

  . دروغ آشکار بودۀسازمان ملل متحد نمون

  . سازمان ملل متحد ھم اکنون در مقابل چشم ھمگان استرسازندهي اقدام غجهي نتنياول

ه سرگئ.  قطعه قطعه کردن آن با شدت تمام ادامه دارد وهيروند تجز. ستي کشور واحد نکي گري دايبيل انطور ک  یھم

ور خارجريالوروف، وز نجم هي روسۀ ام ل پ اراپري ال ج عبی س اکوۀ در ش شگاه دولتی ب سکو توضی دان  داد، حي م

  .» را در خود نداردی از دولتمداری نشانه اچي ھايبياوضاع ل«

ا.  ھستندی نظامۀبا ھم در حال مناقش که دائما افت،ي لي سودان دو کشور تشکني سرزمدر ط در ماھھ روری فیفق  و ب

 سودان معادن نفت ی ھوائیروي نچدر اواخر ماه مار.  حمله کردندگري کشورھا چند بار به ھمدني ا٢٠١٢ سال چمار

رار دادیسودان جنوب وا.  را مورد حمله ق ه شدئیحمالت ھ رزنيدتري ب اطق م  دو کشور پس از ني بی جنگ در من

وب. دي منجر گرد٢٠١١ سال جون در یم استقالل سودان جنوباعال اه یسودان جن وان ه  ب٢٠١١ سال جون در م عن

  . شناخته شدتيرسمه  کشور عضو سازمان ملل متحد بني م-١٩٣

 در سرکوب یتي کفای توره به بی جمھور، آمادو تومانسي با متھم ساختن رئی مالاني ارتش٢٠١٢ چ اواخر ماه ماردر

ايگشورش توآر اھ شور، کودت دی نظامی درشمال ک ا دولت را منحل و حاکم.  کردن انون اساستيآنھ  را متوقف ی ق

ه دولت منتخب جدی بر تالش برای خود مبنميساختند و تصم ددي تحول قدرت ب ل ۶.  را اعالم نمودن  اني شورشاپري

در .  را اعالم کردندیدر شمال مال شي تحت کنترل خوۀ، استقالل منطق»آزاواد «ی آزادی وابسته به جنبش ملیتوآرگ

 و شرط دي قی بی و خواھان شناسائدهي نام»ديکشور مستقل جد« آزاواد را ھاي توآرگان،ي شورشسايت منتشره در ۀيانيب

وآرگ.  شدندی جھانۀ جامعی آن از سولاستقال ا یت ده م»کي دموکراتۀتوسع« ھ دی کشورشان را وع ل ٧.  دھن  اپري

ردی بر عدم شناسائی خود مبنميم تصامريکا ۀ متحداالتيا الکن،يول.  استقالل آزاواد اعالم ک اوز ی اگر م ار تج  گرفت

شود، در ای خارجینظام ه ني ن دکي صورت، آزاواد عمال ب ستقل تب د شدلي کشور م ه نيخصوص اه ب.  خواھ  ک

ده  عدم عالقليدله  بقاي کشور دقني در ای نظامیکودتا وآرگیمن ا ت ارزه ب ه مب ا ی ارتش ب شد.  دادیرو ھ  تي فعالديت

اري و پايبي جنگ در لمي مستقۀجي ھا، به سھم خود، نتیتوآرگ الی ملی شوراک وآرگهي علايبي لی انتق ای ت دار ی ھ  طرف

  . باشدی میقذاف

الً ني در ای از جنگ داخلیري جلوگی و عدم تالش براايبي لهي کردن جنگ علی ملل متحد با قانونسازمان   کشور، عم

دقايفرا روند تنھا به ني فراھم آورد و البته اقايفرا ۀ را در قاری محلی جنگھایسرکي شروع ۀنيزم د ش .  محدود نخواھ

ذۀدي وابسته به سازمان ملل متحد اني معحافل دھند، در می نشان مري اخیھمانطور که حوادث ماھھا اب ناپ  یري اجتن

هي نتني در مجموع انھاي اۀھم. ابدي ی رشد مانهي در خاور مريجنگ ھمه گ ده را تأئدي ناامیري گج ه ی مدي کنن د ک  کنن

  . شده استليتبد» سازمانگر جنگ ھا« به »یصلح جھان «ۀ کنندنيسازمان ملل متحد از تأم

-katalizator-v-mira-stabilizatora-iz-prevratilas-oon/2012/04/09/news/ru.skfond.www://http

html.vojn  
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  : مترجمهياطالع 

ا و  در حدی طوالنی سطور فوق که در طول سالھامترجم ه ھ ا ترجم اور خود ب ه ب وان و ب ا» مشقاهيس« ت  در شيھ

اي تقری بوده، طھنماني میستيخدمت جنبش کمون اه کي ب ر ( م د روز کمت شار ا) شتري بايچن ر نيپس از انت ه، ب  مقال

شتیاري از ھمه یاسگزارولذا، با سپ. حسب ضرورت به کار ترجمه و نوشتن مشغول نخواھد شد دگان و پ  باناني دھن

بش انقالباني دارد که در پانيقي خود، ی و معنویفکر دتر در خدمت جن ورد نظر، توانمن اني می مدت م د ھنم  خواھ

 .بود


