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 Political سياسی

  
  الکساندر مزيايف

  شيری. م. ا:  و توضيحات ازبرگردان

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٢

  دور جديد جنگ ديپلوماتيک عليه سوريه
 

 جديد، ۀحمل. ، جنگ ديپلوماتيک نيز عليه اين کشور جريان دارد)١(موازات پيشبرد عمليات جنگی عليه سوريهه ب

  . گزارش کميسيون تحقيق حوادث سوريه آغاز شدۀ، با ارائ)٢(مبر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سپت١٨

درگيريھای پراکنده بين طرفھای مسلح، به مقابله نظامی دائمی با کاربرد « در گزارش اذعان شده است، که - اوال

کميسيون از . »يشرفته از سوی ھر دو طرف فراروئيده استتدابير تاکتيکی ھر چه خشن تر و تجھيزات جنگی پ

تشديد و تداوم مناقشه در ھمآھنگی با افزايش رو به ... «:  نظر حقوقی به نتيجه گيری بسيار مھمی رسيده استۀنقط

  غيربين المللیۀدرگيريھای مسلحانتزايد امکانات سازماندھی گروھھای ضد دولتی به آستانه وضعيت حقوقی 

از اين نتيجه گيری چنين استنباط می شود که در سوريه بيش از قوانين داخلی، قوانين بين المللی . استرسيده 

 ۀ در بار غيربين المللی،ۀدرگيريھای مسلحانبه سخن ديگر، کميسيون با گنجاندن عبارت . بشردوستانه عمل می کند

چنين . نه ھای جنگ عليه سوريه سکوت می کندائتالف نظامی و اقتصادی قدرتمندترين دولتھای جھان در تأمين ھزي

  .فرمولبندی به نفع کيست، بی ھيچ تشريح و توضيحی روشن است

در اين باره بود که نيروھای مسلح دولتی و » دليل منطقی«يکی ديگر از نتيجه گيريھای مھم کميسيون، تعيين وجود 

 ۀکميسيون تحقيق اعالم داشته است که ھم. اندشبه نظاميان شبيھه مرتکب جنايت عليه بشريت و جنايت جنگی شده 

انجام عمليات گسترده در استانھای مختلف، چگونگی ...«: تخلفات در چھارچوب سياست دولتی صورت گرفته است

 نيروھای نظامی و ۀانجام آنھا، پيچيدگی آنھا و تعامل واحدھای ارتش با نظام امنيتی، مشارکت فرماندھان عاليرتب

 سال جوالی ٩در گزارش ارائه شده از سوی دولت گفته می شود که تا . »ين دولت را نشان می دھدامنيتی، و ھمچن

 نفر، اعم از پرسنل نيروھای مسلح دولتی و افراد غيرنظامی کشته ٧٩٢٨ درگيريھای مسلحانه ۀ، در نتيج٢٠١٢

پاراگراف (کيک نشده است ولی در گزارش کميسيون، افراد غيرنظامی و رزمندگان تف). ٣٨پاراگراف (شده است 

از گروھھای مسلح » حمايت وسيع مردم محلی«له که يکی از نتايج پيش بينی نشده، أتأکيد کميسيون بر اين مس). ۴٠

  .کميسيون ھيچ سندی در اثبات ادعای خود ارائه نمی دھد). ٢٣پاراگراف (ضد دولتی بوده، بسيار شايسته تأمل است 
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ميسيون نيروھای خلقی  ک- اوال. طرفين درگيری مسلحانه بسيار جالب توجه استه بنتيجه گيريھای کميسيون راجع 

کميسيون تحقيق تأکيد می کند که توانسته است . ول بخش قابل توجھی از تخلفات معرفی کرده استؤشبيھه را مس

اما کيستی و . ول ارتکاب جنايات متعدد ھستند که در گزارش آمده استؤکه رزمندگان شبيھه مس» شخص نمايدم«

ماھيت، ترکيب و ساختار ... «. يچوجه نمی توان بر اساس گزارش کميسيون تشخيص داد ھاين شبيھه را به

رغم ه را ب» طرفدار دولت«  ديگر نيروھای ۀکميسيون ھمچنين، ھم. »...رزمندگان شبيھه ناشناخته مانده است

، مقصر » آنھا با دولت را در دست نداردۀرابطھيچگونه اطالعاتی در باره ماھيت، تعداد و «که  اذعان بر اين

در گزارش گفته .  وضعيت نيروھای ضد دولتی اصال روشن نشده است-ثانيا). ٢۴پاراگراف (معرفی کرده است 

 عمليات خود ۀمی شود، که گروھھای مسلح ضد دولتی ضمن مبارزه با نيروھای دولتی در جبھه ھای متعدد، حوز

بر «مھمترين اعتراف کميسيون تحقيق عبارت از اشاره به آن است که . داده اندرا به سرتاسر کشور گسترش 

دست آمده، شبه نظاميان خارجی در ترکيب برخی گروھھای مسلح عليه نيروھای دولتی می ه اساس اطالعات ب

 سوريه عالوه بر آن، کميسيون اذعان می کند، که يکسری گروھھای مسلح اسالمی نيز در). ٢۶پاراگراف (» جنگند

، پرنفوذترين آنھا »القاعده«، احتماال وابسته به سازمان » النصره-جبھه آزادبيخش خلقھای شرق«. فعاليت می کنند

وليت يکسری حمالت، از جمله، استفاده از تروريستھای انتحاری عليه نيروھای مسلح دولتی ؤود که مسشمرده می ش

  ).٣٠راف پاراگ(و مقامات عاليرتبه را بر عھده گرفته است 

الزم به يادآوريست، که کميسيون تحقيق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تمامی بررسيھا و ارزيابيھای خود را 

در . ھيچ کس از اعضای کميسيون حتی به خاک اين کشور سفر نکرده است. به عمل آورده است... طور غيابیه ب

ليل آنھا چگونه می تواند باشد؟ ھمانطور که خود چنين حالتی، متدولوژی جمع آوری اطالعات و تجزيه و تح

اما چگونه؟ معلوم می شود که کميسيون . دست آورده استه ب» اطالعات را از دست اول«کميسيون تأئيد می کند، 

اين، يک رقم حيرت .  نفر نظرخواھی کرده است١٠۶٢مجموعا از . گوی تلفنی، و و گفت» اسکايپ«از طريق 

، صدھا ھزار نفر از کشور فرار کرده »بين المللی«اساس خبرھای پر ھياھوی رسانه ھای انگيز است، زيرا، بر 

قول معروف، قربانيان ه گوی تلفنی با يکصدم ب و عجيب است، که با عدم وجود منابع ديگر، کميسيون به گفت. اند

ويژه از سوی يک ه ، بعنوان منابع دست اوله گوھای تلفنی ب و افزون بر آن، تکيه بر گفت. بسنده کرده است

  .نظر می رسده کميسيون تحقيق بين المللی، خيلی شگفت انگيز ب

ول کشتار مردم در ؤزمندگان شبيھه مسکه نيروھای مسلح دولتی و ر» معين کرده«که  تأکيد کميسيون مبنی بر اين

 چنين نتيجه گرفته، که کميسيون تحقيق در گزارش نھائی خود. ويژه اتھام سنگينی استه ھستند، ب )٣(شھر الحوال

. ول استؤال، از جمله در منطقه تل دائو مسدولت در مقابل کشتار مردم غيرنظامی در اثر تيراندازی در الحو

 ۀعمل آمده از سوی دولت با موازين و معيارھای بين المللی در عرصه کميسيون ھمچنين معين کرده، که تحقيقات ب

که کميسيون نتوانسته شخصيت آن کسانی را که به چنين توحشی دست   اينرغم علی. حقوق بشر انطباق نداشته است

در مقابل بسياری از حوادث » نيروھای وفادار به دولت«وليت ؤبر مس» آشکارا«خص نمايد، ھمچنان زده اند، مش

ھشت «له را معين کرده است؟ ظاھرا، با أکميسيون چگونه اين مس). ۴١پاراگراف (منجر به مرگ تأکيد می کند 

حساب می آيند، مصاحبه ه  تل دائو که دو نفرشان قربانيان زنده بۀنفر، از جمله با شش نفر از شاھدان حادثه در منطق

... اسناد ديگری، از جمله نوارھای ويدئوئويی و تصاوير ماھواره ای را مورد تجزيه و تحليل قرار داده... کرده

که بسياری از شاھدان، تحقيقات دولت  صرفنظر از آن. »ی دريافتی از منابع ديگر را بررسی نموده استاسناد تحليل

حساب نياورد، اما در ه ب» علت برخی بی دقتی ھاه شھادت آنھا را ب«را مورد تأئيد قرار دادند، کميسيون تحقيق، 
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 ۀ مصاحبه دھندگان، با ھمديگر در باربازجويان مختلف«عين حال، ھمانطور که شاھدان ديگری گواھی دادند، 

  ).۴۴پاراگراف (احتساب شھادت کودکان توافق کردند 

ی اطالعات در مجموع مربوط می شود، کميسيون اعالم کرده است، که از ئآنچه که به متدولوژی راستی آزما

زارش کميسيون، می توان با تجزيه و تحليل گ. ، استفاده کرده است»داليل منطقی برای اين باور وجود دارد«اصول 

ادعا کرد، که داليل منطقی برای اين باور وجود دارد که خود گزارش با معيارھای عالی تحقيقات بين المللی 

  . جدی کمترين مطابقتی نداردۀپيرامون مناقشات مسلحان

وسيه ھمزمان می البته، اين اولين بار نيست که دور جديد جنگ ديپلوماتيک عليه سوريه با تشديد کارزار عليه ر

 ۀ کميسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از چند ماه پيش برای احالۀواسطه کارزار آغاز شده ب. شود

 شورای حقوق ۀدر جلس. به دادگاه کيفری بين المللی، مورد حمايت يکسری دولتھا قرار گرفته است»  سوريهألۀمس«

، ايرلند، ليتوانی، چک، واکی، سلوانيا، کروواسی، ھندوراس رومانی، سل)۴(بشر سازمان ملل متحد، کشورھای

معنی تشديد کارزار عليه ه اما اين امر، ھمانطور که گفته شد، ب. يلی و استراليا به نفع اين طرح رأی دادندچمالديو، 

ه، فقط چونک.  سوريه در دادگاه کيفری بين المللی غيرممکن استألۀزيرا، بدون موافقت آن، طرح مس. روسيه است

شورای امنيت سازمان ملل متحد از چنين حقوقی در رابطه با کشورھای غيرعضو دادگاه کيفری بين المللی 

در صدد آن است که با ابليس نمائی روسيه، مشروعيت حلمه » حکومت جھانی«بدين تريب، نظام . برخوردار است

فری بين المللی، يک طرح ايدئال برای رسيدن به طرح تسليم پرونده سوريه به دادگاه کي. به سوريه را توجيه نمايد

  ...حساب می آيده ھر دو ھدف ب

***  

  :توضيحات مترجم

  :در اين نشانی، »کارگردانان و تھيه کنندگان نمايش خونين در سوريه«:  مراجعه شود به نوشتار-)١(

http://www.vatandar.at/IMShiri20.htm" \t "_blank  

 -  نظامی، سازمانھای امنيتی- د که کشورھای استعمارگر فقط با کمک نھادھای سياسی سابقا تصور بر اين بو-)٢(

اما، .  می گذارندءاطالعاتی و عناصر مزدور بومی، سياستھای خود را درمستعمرات و کشورھای اشغالی به اجرا

 اشکال و شيوه گذشت زمان و روند حوادث نشان می دھند که سلطه جويان جھانی نيز در مسير حرکت خود، متدھا،

امروزه . ھای مداخله در امور ديگران را مرتب تکامل بخشيده و ھر بار از ابزارھای نوين تری استفاده می کنند

اصطالح بين المللی، مثال، انواع شوراھا و ه ديگر کمتر انسان خردورزی ترديد دارد که يکسری سازمانھای ب

ملل ، خبرنگاران اغلب رسانه ھای بين المللی، پژوھشگران گروھھای حقوق بشری، دمکراسی خواھی، عفو بين ال

 اطالعاتی، و يا - نظامی، امنيتی- غيرمستقل، حتی گردشگران و غيره، وظيفه و نقش نھادھا و سازمانھای سياسی

در اين »  از زبان شاھد عينیاجنگ ليبي«: رجوع کنيد به( اطالعاتی جنگی را ايفاء می کنند -گروھھای کشفياتی

  : ینشان

http://archive.etehadefedaian.org/?page=article&nid=9815" \t "_blank 

حقوق «ولذا، به ھمه کسانی که صميمانه و بر اساس نيت پاک، نوعدوستی و احساسات شريف انسانی به گروھھای 

 بازگشت شان امپرياليستی پيوسته اند، صميمانه توصيه می شود قبل از اينکه راه» دمکراسی خواھی«يا » بشری

جا دارد در .  از آنھا فاصله بگيرندايانی اين قبيل جريانات، جداَ مسدود شود، با در نظر گرفتن ماھيت و ايستگاه پ

امپرياليستی و » دمکراسی خواھی«و » حقوق بشری«اينجا، بدون وارد شدن به جزئيات و ريز عملکرد جريانات 
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مثال بايد توجه داشت که عملکرد و موضعگيری ھمين . دی اشاره شودھمچنين ديوان کيفری بين المللی، به موارد چن

 ھزار نفر در اين حوادث ٢٢٨ فدراسيون يوگسالوی و قتل ۀجريانھای مورد نظر در قبال حوادث بالکان، تجزي

اين  ھزار نفر مردم بيگناه ۴٠٠توسط نيروھای ناتو و وابستگان به آن، در قبال اشغال افغانستان و کشتار بيش از 

 ميليون ٢۴جمعيت از کشور که ھمچنان ھم ادامه دارد، قتل عام و مجروح، معلول و آواره کردن بيش از نيمی 

 و قتل عام ادامه دار مردم اين کشور، جنگ ويرانگرانه عليه سومالی و بمباران انفری عراق، ويرانی کامل ليبي

تنھا برای به پای ميز محاکمه کشاندن عامالن آنھا  کشورھای سومالی، يمن، پاکستان و بسياری ديگر، نه ۀروزمر

در مقابل اينگونه موارد چنان .  خشک و خالی ھم صادر نکردندۀعمل نياوردند، حتی يک قطعنامه ھيچ اقدامی ب

  . سکوت کردند که تو گوئی، نه جنايتی روی داده و نه حقوق انسانی پايمال شده است

  :در اين نشانی» حوال، گواه بی خبری غرب از اوضاع سوريهفاجعه ال«:  مراجعه شود به مقاله-)٣(

http://www.hafteh.de/?p=29962" \t "_blank 

و بقيه ) يه پادشاه انگليسکشور تحت الحما(استراليا، مستعمره سنتی انگليس. توجه کنيد» کشورھا« به ترکيب -)۴( 

 سياست ۀای دولتھای استعماری، و يا در نتيجيلی، مستعمراتی ھستند که يا در پی کودتا و خرابکاريھچمنھای 

ليتوانی، چک، سلواکی، ھندوراس، رومانی يا : مثال. پديد آمدند» نداز، حکومت کنتفرقه بي«استعماری شناخته شده 

  ...سلوانيا، کروواسی

"http://www.fondsk.ru/news/2012/09/21/novyj-vitok-diplomaticheskoj-vojny-protiv-

sirii.html" \t "_blank 

  ١٣٩١ سنبله - شھريور٣١

 


