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  )Alexander Mezyaev (فياي مزالکساندر

  شيری. م. ا: برگردان از

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٠

  

   سازمان ملل متحد در ليبيا ــتيمورأم

   به تجاوز ناتودني بخشتي مشروعیتالش برا

  )مترجم. مي بشناسشتري سازمان ملل متحد را بتي امنی شورااي(

  

حافظ  «یروي نلي بر تشکري خود را دا٢٠٠٩ شماره ۀمبر قطعنام سپت١۶ ۀ سازمان ملل متحد در جسلتي امنیشورا

  . کردنيي آن تعاستيره  را بیسي انگلني مارتاني و بيدر ليبيا تصو» صلح

.  اھداف مد نظر قرار داده استیکسري به یابي دستیرا برا»  از آنیباني و پشتارائه کمکھا به ليبيا« قطعنامه نيا

 سيشنوي پهي تھی کارھا برا»یھماھنگ «ۀفي وظن،يھمچن.  شده استنيي ھدف، تعنيعنوان اوله  بی ملتي امنیبازساز

 ؛ئی نظام قضا معطوف بهیتھاي حقوق بشر؛ حمااز دفاع ؛ی دولتتي نفوذ حاکمۀ گسترش حوزد؛ي جدیقانون اساس

 سپرده شده روي نني به ا،»گري دی روابط با کشورھایبرقرار« در ی آتیتھاي حمای اقتصاد کشور؛ ھمآھنگیبازساز

  ...است

 ی برقرارۀ در ليبيا  از عھددهي به قدرت رساني است که چون شورشی معنني محوله به سازمان ملل بدۀفي وظنياول

 ی مردم آن، ھمچون بنگالدشیعني.  استی در آن الزامی خارجاني نظامیم حضور دائند،ي آیکنترل بر کشور بر نم

 ٧٠(تحد سربازان صلح بان سازمان ملل مدگان کنننيخاطر منافع تأمه  ھا، بیخاطر منافع غربه ھا بيھا و پاکستان

 یضور نظام حاگر سابقاَ ...  باشدی ھا مئی ناتوی فرماندھني عبارت از تأمی اصلۀلأمس. کشته خواھند شد) درصد

 منطبق اي و گوی علننک،ي شد، ای محسوب می المللني بني بود و تخلف از حقوق و موازیرعلني ھا در ليبيا غئیناتو

  . خواھد بودی المللني بنيبر قوان

.  قابل توجه استاري انتخابات، بسی و برگزاردي جدی قانون اساسني تدوی کارھا برا»یھمآھنگ« بر ري دایفرمولبند

 نياگر چه ا.  ليبيا تا کنون نوشته شده و نه در ليبيا نوشته شده استدي جدی است که متن قانون اساسی معنني بدن،يا

آنچه که .  کرده اندنيي سازمان ملل تعفي از وظایکيعنوان ه  بو نموده ی اما آن را اکنون علنست،ي نیداستان تازه ا
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 باشد، ی می موقت انتقالی کردن شورای عبارت از قانون شود، البته که در اصل،ی انتخابات مربوط میبه برگزار

 ملل به سازمان ۀ محولفهي وظب،ي ترتنيبد. ستي ممکن نی خارجی ارتشھایباني انتخابات بدون پشتني ایاما، برگزار

  .متحد کامال روشن است

سازمان ملل متحد  که نيبا توجه به ا.  باشدی شده منيي ھدف تعني شوم تر،»ی دولتتي نفوذ حاکمۀ حوزگسترش«

 امي سرکوب خلق ليبيا در صورت قتي شناسد، مأموری م»ی دولتتيحاکم«عنوان ه  را بی موقت انتقالیفقط شورا

 که نيابه و البته، با توجه .  شده استاله به سازمان ملل متحد حوی و اشغالگران خارجی موقت انتقالی شوراهيعل

 در ی آتیتھاي حمای ھمآھنگتيولؤ عضو ناتو مسی کشورھایھا تالشهي سازمان ملل متحد در ساتي امنیشورا

، چندان مشکل » کشورھاگريد «نيي است، تعدهي خود گنجانفي وظااني را در م»گري دی روابط با کشورھاميتنظ«

  .ستين

 ما آنقدر .... الملل منطبق خواھد بودني حقوق بني با موازاي ليبيا که گوهي علی ھجوم نظامدي قالب جدۀ اکنون در بارو

 لي اصال تشکاي سؤال که آني دادن پاسخ ای که برامي حافظ صلح سازمان ملل متحد عادت کرده ایروھايبه حضور ن

 ی ليبيا آنقدر ظالمانه است که بررسهي سازمان ملل متحد علماتاقدا. مي کنی تعمق نمادي نه، زاي ھست یآنھا قانون

 قطعنامه شماره ۀ محوله به سازمان ملل متحد در مقدمفي وظایوق حقیمبنا.  آن، بارھا و بارھا الزم استقيدق

 ی دخالت سازمان ملل متحد و مبنالي شده و دالدهيچي پ قطعنامه عمداَ مي تنظیمتدولوژِ .  بر شمرده شده است٢٠٠٩

 تي امنی شورانيشي پی آش شله قلمکار تازه پخته را با قطعنامه ھاف،ي وظاۀ احالی قطعنامه برابي تصویحقوق

 در کنيول.  با ھم مخلوط کرده استیرنظامي شھروندان غهيخشونت عل» ۀ گستردتيمحکوم«سازمان ملل متحد و 

 به سازمان ملل متحد در نظر گرفته تي بر دادن مأموری مبنی حقوقی مبناچي ھن،يشي پی از قطعنامه ھاکي چيھ

سر فصل ھفتم منشور سازمان « اساس ه بتير است که مأمونيتنھا مورد ظاھرا قانع کننده عبارت از ا. نشده است

 ی است که به شوراني ا۴١ مفھوم ماده تياما واقع. داده شده است»  آن۴١ در انطباق با ماده ريملل متحد و اتخاد تداب

  . دھدی سازمان ملل متحد را نمی برافهي وظنيي ملل متحد حق تعزمان ساتيامن

 ی اجرای که براردي بگیماتي دارد تصماري اختتي امنیشورا«:  متحد منشور سازمان ملل۴١ ۀ ھم متن کامل مادنيا

.  سازمان بگذاردی را به عھده اعضاماتي تصمني ای تواند اجرای مسلح نباشد و میروھاي به استفاده از نیازيآنھا ن

 ،یلي ریھا شامل راھ،ی و ارتباطی از روابط اقتصادیخش باي تواند ناظر بر متوقف ساختن تمام ی مماتي تصمنيا

 یھمانطور که م. » باشدیاسي و قطع روابط سی وسائل ارتباطگري و دئیوي راد،ی تلگراف،ی پست،ئی ھوا،ئیايدر

 منشور ۴١ بدھد، ماده تي تواند به سازمان ملل متحد مأموری اقدام که مني سازمان ملل متحد با اتي امنی شورام،ينيب

 ،ی انطباقني است که چنني شود، ایمربوط م» سر فصل«آنچه که به انطباق با .  کندی ملل متحد را جعل مازمانس

 به سازمان ملل متحد در تي ماده ھا، دادن مأمورگري نه در فصل ھفتم و نه در درايز.  متقلبانه استاري امر بسکي

 در ارتباط با یوق حقماتي تصمیريکارگه  بتيعالوه بر آن، ممنوع.  کشورھا در نظر گرفته نشده استگريد

  . شودی نقض میطور کله ، ب)ی حقوقتياصل قطع( نشده في تعریاستانداردھا

 شورا در استفاده از ني منشور سازمان ملل متحد که بر حق ا۴٢ به ماده تي امنی توجه است که شوراۀستيشا

 صلح و ی برقراراي تيحما «ی برای ضرورري تدابگري در اتخاذ دی و حت»یني و زمئیاي در،ئی ھوایروھاين«

 عبارت از ۴٢ ۀ عدم اشاره به مادی اصلليدل.  کندی اصال اشاره نمد،ي نمای مدي تأکی مواردني در چن»ی جھانتيامن

 حمالت گونه چي ھ،»تيمأمور«منظور شده و تحت عنوان » محاصره «اي» تظاھرات« ماده فقط ني است که در انيا

  .ردي گیم کشورھا را در نظر نگري دی به اراضینيزم
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 ري تدابیکسري ت،ي امنی شورا٢٠٠٩ قطعنامه شماره ، به سازمان ملل متحد در ليبيادي جدفي وظاۀ بر احالعالوه

 جالب توجه اري بسۀنکت.  در نظر گرفته استزيرا ن)  قطعنامه١٣بند ( ارسال اسلحه تي از جمله، لغو ممنوع،یگريد

 فقط در جھت حاتيتسل «ني عبارت که انيه آن با ايو توج(!) اسلحه» ھمه انواع« بند به ني است که شمول انيا

شرکت  (ی نفتی دو کمپانیقطعنامه، حسابھا.  دھدی نمريي را تغیزياستفاده خواھند شد، چ»  و خلع سالحتي امننيتأم

 ی برخشنھاديپ. را ھنوز ھم لغو نکرده است»  پروازتيممنوع «یرا آزاد نموده ول) »نةيتي نفت ليبيا و زویمل

به » پرواز ممنوع« بر لغو ري بند داکي بر افزودن یمبن) ی جنوبیقايفرا و هياز جمله روس (تي امنیا شوریاعضا

 کشورش از ی بر جانبدارديضمن تأک) Vitali churkin (ني چورکیتالي وه،ي روسريسف.  نشدرفتهيقطعنامه پذ

 حل خواھد کي نزدندهي را در آ»منوعنطقه پرواز مم «ألۀ مستي امنی شوراکه ني به ایدواريقطعنامه و با اظھار ام

 ی مشاھده نمچوجهيھه  بیدواري امني اۀنيمتاسفانه، در متن قطعنامه زم.  را اعالم داشتی طرف روستيکرد، رضا

 پرواز ممنوع ۀ لغو منطقیبرا»  خودیآمادگ« بر تي امنی دھد که شورای امر، قطعنامه نشان متيدر واقع. شود

 یھمانطور که م. سازدی، مشروط م»اگر اوضاع اجازه دھد«و »  مساعدطيشرا «وجود اما آن را به  کند،ی مديتأک

 نسبت دي شده است که تردمي تنظی ذکر نشده و ضوابط ھم طورنجاي در ا»کي نزدۀنديآ«دال بر ای  نکته چي ھم،ينيب

  . کندی کنندگان آن را رفع نممي تنظی واقعاتيبه ن

 در ليبيا را در اھپوستاني مستمر سی نسل کشی دادن فوراني موفق نشدند بند مربوط به پای جنوبیقايفرا و هيروس

 در مورد ی جنوبیقايفرا و هي روسی رسمندگاني نما»یھشدارھا«.  بگنجانندتي امنی شورا٢٠٠٩متن قطعنامه 

 سخن ن،يرغم اه ب. شد متن قطعنامه نوشته ندر زين»  تبارانیقائيفرا هي اساس علی بی و اعمال خشونتھابيتعق«

 سازمان ملل تي امنیمبر شورا سپت١۶ در اجالس هي روسندهي نماۀگفته  است که بی ھولناکی بر سر نسل کشقاَ يدق

 ی حت،ئیقايفرا ی کشورھاگري نژادان دئیقايفرا نه تنھا ،ی موقت انتقالی وابسته به شوراتکارانيمتحد، جنا

را ھم ) Genocide (ی نسل کشی حقوقفي حال، تعرنيدر ا.  کشندی مید نژاليداله  بزي را نیئ ليبيااھپوستانيس

 دي جد»تيحاکم «لي از  خصایکي ھم نيا.  داردی نژادلي دالقاَ ي کشتار انسانھا در ليبيا دق- گرفتدهي توان نادینم

  . شناسدی متيرسمه است که سازمان ملل متحد آن را در ليبيا ب

 پرچم ري داده است در زتي ناتو مأمورمانيزمان ملل متحد، در واقع به پ به ساتي با دادن مأمورتي امنیشورا

 وجود، نيبا ا.  کامل خود در آوردطرهي سري به زی نظاماتي عملیوجب خاک ليبيا را طه سازمان ملل متحد، وجب ب

تواند بر  ی کنند، برافراشتن پرچم سازمان ملل متحد در ليبيا نمی ثابت مزي نی حقوقی ھایھمانطور که بررس

 ايتمام و ... ( استیرقانوني ناتو غاتي مثل عملزياقدامات سازمان ملل متحد ن.  بدھدتي مشروعیني زمی نظاماتيعمل

 یاسب تروا«عنوان ه  سازمان بني افي کند که تعری سازمان ملل متحد ثابت متي امنی شوراماتياغلب تصم

  ) *مترجم. ستي نجاي پر ب»سمياليامپر
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   استعمار به ليبيا ميبازگشت بھا* 
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