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 شيری. م. ا:  از و توضيحاتبرگردان

 ٢٠١٣ سپتمبر ٢٣

 جايگزين سوريه
  .»نيويورک تايمز«مقاله منشر شده والديمير پوتين در روزنامه امريکائی 

 و فعاالن امريکا مستقيم به شھروندان ۀجمله وضعيت سوريه و پيرامون آن، مرا به مراجعاوضاع امروز جھان، از 

 بسيار امريکا روسيه و ۀخصوص در شرايط کمبود تماسھا و ارتباطات بين جامعه اين پيام را ب. سياسی آن وادار ساخت

  .کنم مھم تصور می

. مسير تکاملی خود مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته استدانم، که مناسبات بين کشورھای ما در  الزم به يادآوری می

رو در روی ھم قرار داشتيم، در عين حال متحد بوديم و نازيسم را در جنگ جھانی دوم با » جنگ سرد«ما در سالھای 

 اين منظور اجتناب از تکرار فجايع عظيم، سازمان ملل متحد،ه  در اثر ھمين جنگ، بو دقيقاً . )١(ھم تار و مار کرديم

  .سازمان جھانی تشکيل گرديد

 فقط با دکردند، که تصميمات سرنوشت ساز در مورد جنگ و صلح می باي بنيانگذاران سازمان ملل متحد درک می

، که )٢( حق وتو برای اعضای دائم شورای امنيت در منشور سازمان گنجانده شدامريکاتوافق اتخاذ شود، و با اصرار 

 اين امر بوده ۀ رشد کمتر يا بيشتر مناسبات بين المللی در طول دھه ھای متوالی پشتوانۀديک مفھوم عميق، تأمين کنن

  .است

 فقدان اھرمھای ۀ در نتيج»جامعۀ ملل«دچار شود، که  یمند نيست سازمان ملل متحد نيز به سرنوشته کس عالق ھيچ

  ز باالی سر سازمان ملل متحد، بدون مجوزاما، اگر کشورھای متنفذ ا.  دچار شد،واقعی تأثير گذاری بر اوضاع جھانی

  .شورای امنيت به زور متوسل شوند، چنين سرنوشتی محتمل است

 بسياری از ت به سوريه، با وجود مخالفت جدی و شديد مخالفامريکا ۀ برنامه ريزی شدۀدانم، حمل الزم به تأکيد می

اپ ُرم، فقط به قربانی شدن بيشتر انسانھای بيگناه و کشورھا، شخصيتھای سياسی برجسته و فعاالن دينی، در رأس آنھا پ

 اجتناب ناپذير  طوره خشونت و موج جديد تروريسم ب.  سوريه منجر خواھد گرديد ۀگسترش مناقشه به خارج از محدود

ان ی ايرئ ھسته ألۀتواند تالشھای چند جانبه برای حل و فصل مس  به سوريه میراکتی بمب و ۀحمل. تشديد خواھد گرديد

خود اين . فريقا بشودا خاورميانه و شمال ۀ اعراب و اسرائيل را عقيم بگذارد، موجب تداوم بی ثباتی در منطقۀو مناقش

  .ھم خوردن کامل توازن نظام حقوقی بين المللی و نظم جھانی خواھد گرديده ھم باعث ب

 دولت ۀلکه، بر سر رو در روئی مسلحانالزم به توجه است، که امروز در سوريه سخن نه بر سر برقراری دمکراسی، ب

اما . شمار طرفداران دمکراسی در ميان آنھا چندان زياد نيست. و اپوزيسيون در اين کشور چند مذھبی در ميان است

، خود وزارت ءاز قضا.  اپوزيسيون بيش از حد انتظار زياد استۀھا در جبھ یئشمار افراطيون ھمه جائی و القاعده 

 ۀدر جبھ» حکومت اسالمی عراق و شام«و » جبھة النصره« اذعان کرد که گروھھای تروريستی کاامري ۀامور خارج
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تحويل سالح به اپوزيسيون از خارج به رويدادھای داخلی دامن زد و آن را به يکی از خونين . جنگند اپوزيسيون می

  .ترين مناقشات جھان تبديل کرد

انی از کشورھای عربی، بلکه، صدھا جنگجو از يکسری کشورھای توان آسوده خاطر بود، که نه تنھا مزدور نمی

تواند تضمين بدھد که اين جنايتکاران تجربه اندوخته، ی چه کسی م. جنگند  حتی از روسيه در سوريه می غربی و

رای  نشان داد، به کشورھای ما روی نخواھند آورد؟ اين، يک تھديد واقعی با مالی پس از جنگ ليبيۀھمانطور که تجرب

  .تراژدی دھشتناک در جريان ماراتن بوستون يک بار ديگر اين مدعا را ثابت کرد.  کشورھاستۀھم

 آتی کشور توسط ۀ در خط پشتيبانی از مذاکرات صلح آميز با ھدف تنظيم و تدوين مدل توسعءروسيه از ھمان ابتدا

. کنيم که، از معيارھای حقوق بين الملل دفاع میبا اين وجود، ما نه از دولت سوريه، بل. کند سوريھا پيگيرانه حرکت می

ما بدين سبب از اين مبداء حرکت . کنيم بر ضرورت اقدام کامل شورای امنيت سازمان ملل متحد بی وقفه تأکيد می

کنيم، که در اوضاع بسيار پيچيده و بغرنح جھان امروز، حفظ نظم، يکی از معدود اھرمھای قادر به  کرديم و می

قوت خود باقی ه عنوان قانون به قانون، ب. حساب می آيده حرکت مناسبات بين المللی به سوی ھرج و مرج بممانعت از 

 یطبق موازين حقوق بين الملل. که خوشايند چه کسی باشد يا نه، ھمواره الزامی است اجرای آن، مستقل از آن. ماند می

نظور دفاع از خود، يا با تصميم شورای امنيت سازمان مه يا ب: توان به زور متوسل شد موجود، فقط در دو حالت می

  .شود عنوان تجاوز شناخته میه ھر جنگی غير از اين طبق منشور سازمان ملل متحد ممنوع است و ب. ملل متحد

اما داليل کافی دال بر . دھد يميائی مسموم کننده در سوريه را مورد ترديد قرار نمیک ۀھيچ کس واقعيت کاربرد ماد

 قدرتمند آنھا مھایھدف، تحريک قي.  نيروھای مخالف وجود داردۀواسطه ده از آن نه توسط ارتش سوريه، بلکه، باستفا

در ھمين زمينه، . توانند به جانبداری از بنيادگرايان وارد عمل شوند به مداخله از خارج است، که در چنين حالتی می

خود ه يميائی به اسرائيل را تدارک می بينند، توجه ھمگان را بککه شبه نظاميان اين بار حمله  گزارشات در مورد اين

  .معطوف داشته است

 بدل شده امريکا نظامی در مناقشات داخلی مختلف، به يک امر عادی برای ۀنگران کننده است، که تالش برای مداخل

 در امريکازيرا . ؟ ترديد دارم می باشدامريکاآيا اين مداخالت پاسخگوی منافع بلند مدت خود : سؤال پيش می آيد. است

شود، که با تشکيل يک  مثابه بازيگری شناخته میه  دمکراسی، بلکه، بۀعنوان نمونه ذھن ميليونھا انسان جھان، نه ب

 به قدرت خشن ، شديداً »ھر که با ما نيست، پس بر ماست« در وضعيتھای مشخص در پشت شعار ،ائتالف تحت کنترل

  .کند تکيه می

تواند بگويد،  کس نمی افغانستان تب کرده و ھيچ.  بی تأثيری و غيرعقالنيت خود را به اثبات رسانده استتوسل به زور

 به مناطق تحت نفوذ طوايف و قبايل تقسيم شده اليبي. که پس از خروج نيروھای خارجی به چه وضعيتی خواھد افتاد

ھا سوريه را ی  بسيارامريکادر خود . شوند  میدر عراق جنگ داخلی ادامه دارد و ھمه روزه دھھا نفر کشته. است

  چرا بايد اشتباه اخير تکرار شود؟: پرسند کنند و در ھمين ارتباط می  به عراق تشبيه میعيناً 

کنند، که بمبارانھا با استفاده از پيشرفته ترين تسليحات ھر قدر ھم دقيق  مداخالت نظامی انجام شده ھمچنين ثابت می

ه در چنين حالتی پيش از ھمه سالمندان و کودکان، که گويا ب. انسانھای بيگناه اجتناب ناپذير استباشند، قربانی شدن 

  .شوند خواھند زندگی آنھا را نجات دھند، قربانی می کمک اين ضربات می

توان به حقوق بين المللی اتکاء  اگر نمی. گردد چنين مداخالت مسلحانه موجب واکنش طبيعی در سراسر جھان می

به ھمين دليل است، که تعداد ھر . جو کرد و ود، در اين صورت بايد جايگزين ديگری برای تضمين امنيت خود جستنم

، »تو اگر بمب در اختيار داشته باشی، کاری به کار تو نخواھند داشت«: چه بيشتر کشورھا بر اساس اين منطق ساده
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شود، که در حرف از ضرورت تقويت منع گسترش  د میچنين مستفا. کنند سالح امحاء جمعی خود را بسازند سعی می

  .شود  گسترش آن فراھم آورده می شود، اما در عمل، زمينه ھای تسليحات کشتار جمعی سخن گفته می

  . ديپلوماتيک حل و فصل مناقشات را در پيش گرفت- سياسیۀ پايان گذاشت و راه متمدنانۀبايد به زبان زور نطق

 ۀ، روسيه و ھمامريکا. تازه ای برای دور زدن مداخله نظامی در سوريه فراھم آمده استدر روزھای اخير امکانات 

يميائی خود تحت نظارت بين کت سوريه برای قرار دادن تسليحات  جھانی موظفند از اعالم آمادگی دولۀاعضای جامع

ک اوباما، اياالت متحده اين آمادگی را جايگزين بر اساس اظھارات بار. المللی و در ادامه نابودی آن، استقبال نمايند

  .کند مشخصی برای ممانعت از حمله ارزيابی می

ما از مدتھا پيش او را به . کنم  مشکل سوريه استقبال میۀ مذاکره با روسيه در بارۀ برای ادامامريکااز تصميم رھبر 

ھمانطور که  ،اندن به اميدھا در حل اين مشکل عمل پوشۀاينک متحد کردن تالشھا برای جام. خوانديم ھمکاری فرامی

گو به توافق رسيديم،  و برای ھدايت موضوع به کانال گفت» Lough Erne«در » ھشت کشور بزرگ «جلسۀما در 

  . برخوردار استئیاز اھميت واال

ر داده و ييدی تغطور بنياه  نظامی عليه سوريه پرھيز کنيم، در واقع فضای بين المللی را در عمل بۀاگر ما از حمل

شود و افق روشنی را برای حل و فصل ديگر  اين پيروزی مشترک ما شمرده می. اعتماد متقابل را تقويت کرده ايم

  .کند مشکالت زمان حاضر باز می

مندم اين موضوع را نيز مورد تأکيد قرار دھم، که مناسبات کاری و شخصی بين ما و رئيس جمھور ه در پايان عالق

دقت آشنا ه مبر او به ملت ب سپت١٠با پيام . من آن را ارج می نھم. شود رک اوباما ھر چه بيشتر تقويت می، باامريکا

  .کنم، اشاره کنم  کليدی و بنيادی تصور میدھم به موضوعی که قطعاً  خود اجازه میه شدم و ب

 او صراحتاً . گزيده نشان دھدعنوان يک ملت بره برا  امريکا طی ھمين پيام خود سعی کرد ملت امريکارئيس جمھور 

 استثنائی بودن ۀحقنه کردن ايد. )٢(»سازد ئيھا را از ديگران متمايز میامريکا، امريکاپيشبرد سياستھای «: اظھار داشت

کشورھای بزرگ و کوچک، غنی و فقير، با سنن . پندارم آنھا به ھر دليلی، به اذھان مردم را بسيار خطرناک می

 آنھا ھم البته، سياستھای متفاوتی را پيش می. جويند که راه خاص خود را به سوی دمکراسی میدمکراتيک وجود دارند 

 ما را برابر ۀخواھيم به ما رحم کند، نبايد فراموش کنيم، که خدا ھم ما متفاوت ھستيم، اما وقتی که از خدا می. برند

  .)٣(آفريده است

  توضيحات مترجم

  :در اين مقاله سه موضوع به توضيح بيشتر نياز دارد. ن نيستآ مفاد ۀممفھوم تأئيد ھه  حاضر بۀترجمه مقال

شريک يک نوع  نادرست و ی، يک ادعا»تار ومار کرد کردن نازيسم در اتحاد با ھم« والديمير پوتين به ۀاشار-)١(

، که شکست  تنھا زمانی به جنگ جھانی دوم پيوستامريکازيرا، . شدت غيرمنصفانه و ناعادالنه استه قرار دان ب

 ميليون نفر قربانی و ويرانيھای عظيم اتحاد شوروی در اين جنگ، ٢٧فاشيسم قطعيت يافته بود و در مقايسه با بيش از 

   نفر قربانی داد ۵٠٠ ھزار و ۴١۶ ھيچ ويرانی را متحمل نشد و تنھا کمی بيش از امريکا

http://forums.pichak.net/thread3087.html     

عنوان يک حق ويژه برای خود در منشور سازمان ملل ه  اصرار داشت حق وتو را بامريکااين ادعای پوتين که -)٢( 

اما نصف ديگر و اصلی حقيقت عبارت از اين است، که تثبيت حق وتو برای پنج . متحد بگنجاند، نصف حقيقت است

 مساعی و محصول ۀ عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد در منشور اين بزرگترين سازمان جھانی، نتيجکشور

 Mister( »ميستر نو«خصوص وزير خارجه آن، آندری گروميکو مشھور به ه  اتحاد شوروی، بۀفعاليت دورانديشان

no (جھان سرمايه ۀ محاصرۀليستی در داير کشورھای بلوک سوسياۀچون در آن سالھا اتحاد شوروی و مجموع .بود 
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داری قرار داشتند و احتمال می رفت شورای امنيت ھر قطعنامه ای را با اکثريت آراء عليه اين کشورھا و يا ھر کشور 

، چنين حقی برای پنج عضو دائمی »ميستر نو«ديگر رھا شده از بند استعمار کھن تصويب نمايد، با پيشنھاد و اصرار 

 منشور سازمان ملل متحد ثبت شد و اعطای اين حق، ھم در دوره حيات اتحاد شوروی و ھم امروز،  درشورای امنيت 

 و اسرائيل جلوگيری کرد، اما در عين حال، مانع وقوع امريکاخصوص، ه  جنايات غرب، بۀاگر چه از محکوميت ھم

  . ه استفجايع عموم بشری بسياری نيز گرديد

 ايدئولوژی صھيونيستی مبتنی است که ۀ بر شالود- ، اوالً »امريکابرگزيدگی ملت « به اامريک تأکيد رئيس جمھور -)٣( 

در ھمين ارتباط الزم به يادآوری است، که ھمه يا اغلب رؤسای . کند تعريف می» ملت برگزيده خدا«را » ملت يھود«

چپانند، که  نامه ای می» ر ندبهديوا« انتخاباتی، به اسرائيل سفر کرده و به شکاف ۀ مبارزۀ، در دورامريکاجمھور 

 اول ۀبارک اوباما نيز در دور. مفھوم واقعی آن چيزی جز بيعت با صھيونيسم بين الملل و تبعيت از فرامين آن نيست

، ثانياً .  وفاداری خود به سنت اسالفش را اعالم کرد ، با دست زدن به چنين عملی،٢٠٠٨ انتخاباتی خود در سال ۀمبارز

ئی، از جمله، بارک اوباما امريکاچرا که، نسلھای اول آن جمعيتی که مقامات . وجود ندارد» امريکاملت «نام ه ملتی ب

گروه اول را برده :  متمايز تشکيل يافته است کامالً ۀکند، از دو گروه عمد تعريف می» امريکاملت «عنوان ه امروز ب

ھند، که بيش از چھار صد سال پيش به سرزمين اتازونی د داران، فئودالھا و ديگر عناصر جنايتکار اروپائی تشکيل می

گروه دوم، از بردگان و .  نسل سرخپوستان بومی، سرزمين آنھا را اشغال کردندیو نابود عام  مھاجرت کرده و با قتل

شکيل يافته، فريقا تا ۀويژه، از قاره  مختلف دنيا، بی نژادھا و مليتھاۀ نقاط جھان، از ھمۀرعايای مظلوم و ستمديده از ھم

، »امريکاملت «بنا بر اين، ادعای بارک اوباما داير بر وجود . که توسط ھمان گروه اول به زور به اتازونی برده شدند

  .يا مثل ساير ملتھا بودن آن، قلب حقايق است» برگزيده«صرفنظر از 

ی و غيرعلمی است، که با واقعيتھای ، يک نگاه ايده آليست» انسانھاۀآفرينش برابر ھم« نگاه والديمير پوتين به -)۴(

عنوان يک ه با وجود اينھا، والديمير پوتين امروز ب. زمينی و زندگی اجتماعی انسان در روی زمين انطباق ندارد

فضای «قول خودش، در صدد است ه کند، که ب شخصيت رسمی صلحدوست و طرفدار جھان چند قطبی ايفای نقش می

  . تقدير استۀدھد و اين شايست» رييبنيادی تغطور ه بين المللی را در عمل ب

  : ادارۀ پورتاليادداشت 

  :، جا دارد بيفزائيم»شيری« ھمکار ما آقای ،تذکرات برگردانندۀ مطلب از بيشترين بخشضمن تأئيد 

و، بلکه آنبگرداندۀ تقدير  را شايستبه نظر ما، مبنا و اساس حرکت پوتين صلحدوستی وی نمی باشد، تا آن -١ تين را چه پ

افع استعماریووادار ساخته است تا در مطقع کنونی عليه حمله باالی سوريه م ظ من ه خاطر حف  ضعگيری نمايد، تالش ب

  .روسيه در منطقه و جھان است

د از اضمحالل  - ٢ يه بع ارۀ روس ت دوب الم موجودي ت، اع ت اس ورد اھمي ه م ن نام ا در اي ر م ه از نظ ری ک ۀ ديگ نکت

  . در مناسبات بين المللی می باشد» صاحب ادعانيروئی«به مثابۀ وی سوسيال امپرياليزم شور

د، – ٣ ر می آي ل ب دايش سازمان مل اريخ پي شنھاد تا جائی که از مطالعۀ ت ار نخست در پي شور، ب نج ک رای پ و ب  حق ويت

ر  داده شد که از طرف ساير رھبران من ج»روزولت«از طرف رئيس جمھور امريکا، » يالتا«جريان کنفرانس  مله رھب

اد ج ان اتح رار گرفتمآن زم ذيرش ق ورد پ ز م وروی ني ستی ش سۀ اھير سوسيالي ال در جل ان س ان ھم ه و در جري

يد ه تصويب رس ه » گروميکو«آنچه . سانفرانسيسکو ب ه «را ب ای ن و از سال » آق تفادۀ وی از حق ويت دل ساخت، اس مب

  . داشته بوده باشدنه اين که خودش در گنجانيدن آن حق دخالتی. به بعد است١٩۵٧

http://www.kremlin.ru/news/19205 
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