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وا وا ، د وا ، د یای د   د
  بمناسبت  وقايع سوريه

  حقوقدان - اميرفيض

> ھيچ يادم دنيای ديوانه ، ديوانه ، ديوانهروزنامه مردامروز مقاله ای  داشت زيرعنوان < ۵٧چندسالی قبل ازشورش
درجھان کشورھا ميگذرد براستی که شايسته  که امروزه  نچهآن مقاله به چه مناسبتی نوشته شده بود ولی آنيست که 

   .چنان عنوانی است

مريکا واقمارش آزور وقدرت بوسيله قای اوباما ھرج ومرج عجيبی درجھان سياست واعمال آزمان رياست جمھوری  از
 ناي باست  مريکاآزمتجاوزترين روسای جمھوری پديدار گرديده که درسابق حتی رياست جمھوری جرج بوش که يکی ا

   .سابقه نداردبی پروائی 

 اينکه قبح اعمال ضد بشری و ديروز خبری منتشرشد که اوج ھرج ومرجی رادرحدی غيرقابل باور نشان ميدھد وعجيب
   .منشورسازمان ملل ھم حتی نزد سازمان ملل ھم ازبين رفته است مخالف

عمليات تروريستی درجھان  ،ندان مھم نبودن کشوربود اين خبرچآوزيرجنگ سوريه وشخصيت ھای دولتی  ترور ،خبر
ن چيزی که بسيارعجيب ودرطول تاريخ ساسی آنھم ترورھای دولتی ولی آرايجی شده و امروز درکمال تاسف امر

 خالف انسانيت و یبھره برداری ھا کشورھا خاصه اززمان تشکيل جامعه ملل وبعدا سازمان ملل ابدا سابقه ندارد
مريکا وانگليس وفرانسه اعالم کردند که آ ،رھای خاصی ازاين عمل تروريستی استمنشورسازمان ملل ازسوی کشو

  >، پس بايد بشاراسد کنارگيری کندحاال که ساختمان شورای امنيت ملی سوريه منفجرشده وکسانی کشته شده  اند<

ملل حق داشته  کشورھای عضوسازمان ھرچه فکرکردم که عمليات تروريستی عليه يک حکومت چه دليلی ميشود که
وراست که آوبيشتر حيرت  نتوانستم درک مقصود ومفھوم کنم ن کشوربشوند آباشند که خواستاربرکناری رئيس جھور

 ازپرچمداران مبارزه با خودرا کشورھائی که ميخواھند ازترور شخصيت ھای نظامی وسياسی سوريه استفاده کنند
   .معرفی ميکنندتروريسم ھم 

 ودليل قاطعی است برمحکوم بودن عمل ترورومتقابال ازسوی مخالفين نشان وسياسی سوريهترورشخصيت ھای نظامی 
. چگونه ممکن  است اين قاعده معمول ومورد عمل کشورھا ی مخالف باتروريسم درمورد سوريه ترورشدگان حمايت از

  ؟برعکس عمل شود

تروريست ھا وتائيد ترور است بلکه بھره برداری اقدام واستفاده کشورھا ازرويداد ترور شخصيت ھا نه تنھا حمايت از 
تررويست ھا ھم ھست واين است که چنين چيزی دردنيای عقل وانسانيت ظھوری ناممکن دارد ولی دردنيای  ادامه کار و

   .بينيم  دارد يک امرعادی ويک رويه وعرف بين المللی ميشوديديوانگان چنانکه م

مخالفان دولت سوريه ھيچگونه ھمکاری با طرح حد درامرسوريه گفته <رابرت مود فرمانده ناظران سازمان ملل مت
نھا حتی ناظران سازمان ملل متحد راھم ھدف تير اندازی قرارميدھند  باھمه اين آھمو اضافه کرد که  کوفی عنان ندارند

  >بشاراسد بايد کنارگيری کند< به اصرارخانم کلينتون مراتب

ست که سازمان ملل متحد ناظروقايع سوريه ودخالت کشورھای ان سازمان ملل اين امقصود ازتمسک به فرمانده ناظر
 ن است رعايت نميکندآواکنشی که درتعھد  مريکا واقمارش ھست ولی معھذاآخارجی خاصه عربستان وقطر وامارات و

انگليس پشت  ۶ام ای  سازمان سياودرتلويزيون پرس تی وی درتفسيروقايع سوريه گفت < مريکائیآمن مفسرلنداستفان 
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مرکزمھم نظامی  ۵۵مريکا آمريکا بصوررسمی درعراق يايگاه نظامی ندارد ولی بطوررسمی آتفاوت دارد ازباب مثال 
  )١٣٨٨عجم پژوھش محمد ( دارد درعراق 

  الگوي سوريه وليبي براي ايران 

نھا بامنشورسازمان ملل متحد وديگرعھدنامه ھای بين آان بايکديگرواتصال حقوقی ھوابستگی وپيوستگی کشورھای ج
ليبی به  ورده است که نميتوان گفت که جريان سوريه وياآونيز قالب رويه ھای حقوق بين الملل وضعی رابوجود الملی 

ند ھمانند مجلس شورای ملی مدعی ا اين چنين باوری که برخی  ،ردثالثی مانند کشورما ايران ربطی نداکشورھای 
که کاشف ازقرارداد روس وانگليس درمورد   ١٩٠٧ يعنی دوران اول مشروطيت است که وقتی قرارداد ١٩٠٧درسال 

نھا قراردادی بين خودشان بسته اند آ< :يکی ازوکالی مجلس گفت درمجلس مطرح شد ن به مناطق نفوذآايران وتقسيم 
  >بما چه مربوط است

نھا نيستند ازلوازم آغرب دربرداشتن حکومتھائی که دربست دراختيار باھدف کلی اگرھدف غرب دربرکناری بشاراسد 
انکه ايران نميتواند ازاين معادله خارج باشد چن ،که حتما شناخته ميشودمريکا شناخته شود آطرح جھانی برھبری 

   .ند بودکشورھای بسياری ھم خارج نخواھ

. نصابی که ھيچ  کشوری حتی به پايئن ترين مراتب سال يک جنگ داشته است ۵مريکا درطول حيات سياسی خود ھرآ
مده است ولی درزمان آنھا باحمالت نظامی مرتب به اجرادرآن ھم نميرسد نگاه به کيفيت جنگھا نشان ميدھد که غالب آ

مريکا درحمله به کشورھا وتسلط خود بران کشورھا تفاوت فاحشی يافته است بجای ارتش ونيروھای آتراتژی اوباما  اس
نظامی که مستلزم تلفات وھزينه ھای سنگينی است ازراه اندازی شورشھای داخلی عليه حکومت کشورھا استفاده 

می اندازد  ،موقعيت خودشان ھستندپيمانان ضعيف وترسوکه نگران  ھمنراھم به گردن کشورھای آد وھزينه نميکن
مريکا يعنی آ پيمانان نھا ازطرف ھمآچنانکه درجريان ليبی وسوريه ھزينه شورش وحقوق شورشيان وتسليحات 

   . مريکا تامين ميشودآعربستان وقطر وامارات وسايرکشورھای عرب ثروتمند ولی دست نشانده 

نھا وھمچين ايجاد چتربين آوحمايت مالی ولجستيکی ازه کشورما زمايش يافته بآوافراد  اين کشورھا بااعزام تروريست
 برای کشور ماھم رقم خواھد خورد و ،براحتی وضعی که درسوريه وليبی جريان يافت ،المللی بمنظور مشروعيت جھانی

ی عرب بعنوان اھالی خوزستان وسيستان وبلوچستان امريکا وکشورھآگروھی ازتروريستھای عرب والقاعده دراختيار
 الکوی ليبی وسوريه را  ،ندموزش می بينآمريکا آدرپايگاه ھای  یامريکائ يدبراھنمائی مجاھدين خلق که بنابراعالم جرا

  دوستان ايران !!) نراھم ميگذارند  (آبرای کشورما فراھم خواھند ساخت ونام 

جمھوری اسالمی که  »تھارت وپور« الگوی  سوريه وليبی برای ايران کمترين اختالفی ديده نميشود ازبکارگيری  در
 است که دربوده مريکا برای کمک به شورش ودخالت درامورکشورآبگذريم اصل مھم درخواست اھالی سوريه وليبی از

 ،سوريهمريکا بعلت اشتغال به شورش آمورد ايران ھم درکمال تاسف اين درخواست بکرات تکراروحتی بعلت مسامحه 
  .ھم کشيده شده است ان ايرانيان خائن به اير ه اعتراض واستيضاحب

   

  

  

   

   

 


