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ت  یا زه     کاآ ول 
  حقوقدان - اميرفيض

  مريکا آتحول ودگرگونی تازه در استراتژی سياسی  ،جريان نخست ،اجازه فرمائيد که اين تحريردردوقسمت جريان يابد
  .مريکا در کمک به مخالفان رژيم ھاآ یوجريان دوم  تحول دراستراتژ

  

  ، تحول درسیاست امریکانخست

  مقدمه اي براي نزديكي به موضوع 

،  دستاوردھائی راباعث خواھد شد . رويداد ھا چه اجتماعی باشد وچه بصورت سوانح طبيعیی اثربخش استدھررويدا
ن سوانح آجه يتوقتی يک سونامی ويازلزله ای پايان می يابد  تحوالتی درن ،ن ممکن نيستآتظاروقوع که پيش بينی وياان

  .وردآبوجود ميبوجود ميايد که درکيفيت وطبيعت منطقه تغييراتی 

سبب تحوالتی ، کودتا وياجنگھاوياويران کننده حضورشخصيت ھای سياسی مقتدروپيشرو وسازنده ،درجوامع ملتھا
  .ادستخوش دگرگونی ھای عظيمی ميسازده نظام سياسی کشوروياجھان رک ميگردد

جنگ بين الملل دوم ھمچنين  ،جنگ بين الملل اول سبب تجزيه برخی کشورھا وايجاد کشورھای مستقل جديدی گرديد
   .تحوالت بزرگی از جمله حساسيت بشريت نسبت به مداخله کشورھا درامورکشوروجلوگيری ازجنگ رادرپی داشت

ری ھای مستقل تازه ای شد که بسرعت اشی شوروی سبب تجزيه اتحاد جماھير شوروی وايجاد جمھوفروپ
  .مريکا قرارگرفتندآدرقلمرو نفوذ واقتدار سياسی ونظامی  و درمسيرشناسائی سازمان ملل

   .دان رسيدمريکابآ مريکا داشت که درجريان تجزيه شورویآسالوی ھمان دستاوردی رابرای گمريکا به يوآحمله نظامی 

قطعنامه شورای امنيت دائربه      ِ نبود   سالوی وجه تشابھی که داشتگمريکابه عراق باحمله نظامی به کشوريوآحمله 
واولين  مريکارابطورقطع بيک کشور متجاوزآمنشورسازمان ملل متحد بود که از نظر حقوق بين الملل  ۴٢اجرای ماده 

مان تبديل ميکرد درست است که کشورھای جھان درمقابل اين اتھام کشورعضوسازمان ملل به ناديده گرفتن منشورساز
يکجانبه به کشورعراق ويوگسالوی وناديده گرفتن  مريکا نتوانستند واکنشی نشان بدھند ولی اثرات تجاوزآسنگين 

نچه که درمورد يوگسالوی وعراق عمل کرد يعنی بدون آمريکا نميتوانست آبھای سنگينی داشت و منشورسازمان
طعنامه شورای امنيت به اقدامات جنگی برای تامين اھداف سياسی ونظامی خود درکشورھای ديکر عضو سازمان ملل ق

مريکا درزيرپاگذاشتن منشورسازمان ملل يک رويه اجرائی درحقوق بين الملل ميگرديد آدست بزند خاصه که پيشگامی 
  .کردکه راه رابرای تاسی کشورھای ديگرازجمله روسيه وچين باز مي

ی امنيت وسازمان ملل متحد براين پايه قرارگرفت که حرکت سياسی امريکا دررابطه باشورآبرای حل اين مشکل سياست 
تفسيرقطعنامه ن روال آوبجای  نچه که درعراق ويوگسالوی انجام شد متوقف گرددآکشوراز باالی شورای امنيت يعنی  نآ

  .ميز ھم بودآمريکا درمورد ليبی بکارگرفته وموفقيت آی تازه ژبکارگرفته شود واولين نمونه اين استرات شورای امنيت
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  تفسير قطعنامه شوراي امنيت عليه ليبي

مريکا وکشورھای اقمار او از شورای امنيت خواستار صدور قظعنامه ای شدند که حکومت ليبی عليه مخالفان خود از آ
اين درخواست  کند وبدين طريق جان مردم غيرنظامی وساختارھای اقتصادی ليبی محفوظ بماندنيروی ھوائی استفاده ن

وی شوروی وچين روبروشود زير يک درخواست انسان دوستانه وغيرمعمول ھم نبود ودولتھا حق ــنميتوانست باوت
ی ظاھری قطعنامه شورای امنيت نھا از ھواپيماھای جنگی استفاده کنند  باھمين سيماآندارند عليه مخالفان وتظاھرات 

مريکا وکشورھای ذينفع آ ،درتفسيرقطعنامهولی  استفاده نکردند  وــو روسيه وچين از حق وت عليه ليبی صادرشد
عليه ليبی وحتی کشتن قذافی راميدھد وبه عبارت ھمين دند که قطعنامه اجازه ھراقدامی نجا رسيآدرحمله به ليبی  به 

ماھرقدرسعی کرديم که فت <ند وزيرخارجه روسيه علنا دوبار گھوائی عليه ليبی انجام دادعمليات نظامی  ٨٠٠٠تفسير
عضوشورای امنيت وناتو توضيح دھيم که قطعنامه شورا شامل عمليات نظامی وبمباران ليبی  به کشورھای

از طرف کشورھای قطعنامه  ،زوری               ِ بنابراين تفسير   وحضورمستقيم کشورھا درحمله به ليبی نميشود موفق نشديم>
   .ن بودندآنھا خواستار آکه  مريکا بود به ھمان دستاوردی رسيدندآعضو ناتو که درحقيت 

مسئله عمليات نظامی دريوگسالوی ارتباطی به مريکا ووزيردفاع  ايشان گفتند <آقای کلينتون رئيس جمھور وقت آ
ن بود چنانکه دستگاه آولی واقعيت خالف  >مريکا ھم عضوی از اعضای ناتوستآمريکا ندارد تصميم ناتو ست که آ

ريکا ودودرصد مآمليات نظامی دريوگسالوی بوسيله درصد ع ٩٨گفت <١٩٩٩خبری کانادا دربرنامه خبری دوم اکتبر
کشورعضوناتو شد که عموم  ٢٩ودرنھايت اعتراض متوجه  بوسيله جمع کشورھای عضو ناتو صورت ميگيرد>

نرادارند يعنی اعتراض به ھيچ جانميرسد برای اينکه قبول آادی جھان عضويت کشورھای مقتدرنظامی وسياسی واقتص
مريکا تاچه اندازه بی وجود وتابع کشورھای آخاصه  گزی کشورھای بزريکه تاکنيم که دادگاه ھای بين المللی درمقابل 

   .متجاوز ھستند به اين حاشيه رجوع ميکنيم

ن کشوربوسيله برجسته ترين حقوقدانان اروپائی آسويچ رئيس جمھوری باحمله نظامی ناتو به يوگسالوی ميال –حاشيه 

نقدر آنکه آدادگاه بعد از  ،کشوراروپائی به خاطر نقض حاکميت واستفالل يوگسالوی  به دادگاه الھه شکايت کرد ١٠از 
 دادگاه الھه نوقت حکم داد که اصالآمد آتا يوگسالوی از پادر داد  دادگاه الھه باصطالح  کشبه موضوع صالحيت 

پايان ( صالحيت رسيدگی به شکايت يوگسالوی راندارد  واين زمان درست تاريخی بود که مالسويچ دستگيرشده بود
   حاشيه)

پيش بينی اينکه  کم کم ودرطول زمان  ناتو وکشورھای عضوش برای اقدامات نظامی عليه کشورھا نيازی به قطعنامه 
رھرکجای جھان که مردم <  :قای کلينتون گفتآ ١٩٩٩. درسال شورای ا منيت نداشته باشد چندان دور از واقعيت نيست

مريکا آسياسی ونظامی واقتصادی ی دارند> به موازات قدرتمنددخالت وظيفه  مريکا وناتوآ ،مورد ظلم وجور قرارگيرند
به مريکا آوادعای رھبری جھان بوسيله   مريکا به بی نيازی شورای امنيت حتمی بنظرميرسدآتحول استراتژی سياسی 

  .دارد مبرمشکار نيازآاين قانون شکنی 

  شمشيراز روبستن

به بعلت داشتن موقعيت برتر وعدم واھمه از اقدامی که ميکند اصطالح شمشير از روبستن زمانی بکارميرود که يکطرف 
مريکا  درموقعيتی قرارگرفته که ديگر نيازی به پرده پوشی ورعايت برخی آپنھان کاری نيازی نميبيند  استراتژی جديد 
  .ورده شود بجاستآابتدا يک مثالی  نزاکتھا واصول جاری بين المللی رانمی بيند

که باجگيری  دديگر الزم نميدان ،ی اوراداشتھوا وقاضی محله ای ھمينکه پليس محلهوز باجگيری دراجشخص مت
ژانس انرژی اتمی  آ، رئيس از روميبندد درحاليکه دبيرکل سازمان ملل اش رامخفيانه مرتکب شود  وشمشيرش رزوتجاو

، مريکا ھستندآويامنتصب به  قت تمامی ارکان ھای بين المللی بنحوی وابستهدادستان دادگاه بين المللی ودرحقي و
  .!ديگرمخفی کردن شمشير تجاوز به کشورھا چه لزومی دارد
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   .به دوسه موردی که يادم ھست رجوع ميکنيم که برای قبول موضوع مورد بحث  شھود کاملی است  

ووقتی  ميگريزدمريکا از سوريه آسوريه اعتراض ميکند سفير مريکا درتظاھرات  ضد دولتی سوريه حضورمييابدآسفير 
سخنگوی ن زمين گذاردن سالحھای  غيرمجاز است  آبتوافقی بااتحاد  عرب دست ميبابد که يکی از شرائط  سوريه دولت

  >اسلحه رازمين نگذاريدرسما به مخالفان دولت سوريه اعالم ميکند که <مريکا آوزارت امورخارجه 

وبی پروا دررابطه بامداخله  شکاراآمحال است که درطول تاريخ مدون کشورھای جھان بتوان موردی راتااين حد 
يعنی شمشير رااز روبستن  ،درامورداخلی کشوری بوسيله کشورديگری پيداکرد حتی درزمان استالين ھم چنين سابقه ای

مريکا چنين دستوری به مخالفان آه کشوری مانند اينکه سخنگوی وزارت امورخارج  ،نميشودعليه يک کشورديگر ديده 
مريکا به روابط بين المللی آيک دولت  عضو سازمان ملل ميدھد خيلی معنا دارد ونشانی است از بی اعتنائی کامل وجامع 

   .وميثاقھا ومنشورھا

****  
ن آموزشھای علمی وفرھنگی ملتھا تشکيل شده است وھدف آمنظورسازمان يونسکو وابسته به سازمان ملل است وب

  .نرا دارندآمريکا عضويت آکشورازجمله  ١٩١تشکيل و ١٩۴۵کمک به صلح وامنيت جھانی است ودرسال 

چنين نظری  فق داد وسازمان يونسکو بمناسبت اينکه درمسئله درخواست فلسطين برای تشکيل کشور مستقل نظر موا
مريکاواکنش نشان داد وکمک ساليانه به يونسکو راقطع کرد ودبيرکل سازمان يونسکوھم آيکا بود مرآمنافات بانظر 

   .اعالم کرد که يونسکوتاپايان سال جاری فعاليت خود رامتوقف خواھد کرد

 ۶٠دود مريکا بايونسکو ميتوان دقيقا مالحظه کرد که سازمانيکه حآزادی عقيده ر ادرھمين برخورد آمعنای دمکراسی و
مريکا آمده فقط به اين علت که رعايت  خواست متجاوزانه آکشورزيرنظرسازمان ملل بوجود  ١٩١سال است بتصميم 

رانکرده منحل ميشود محال وممتنع است که ھيچ کشوری اين چنين  شمشير از رو برای حمايت از خواست اسرائيل 
  .ملل درکشورھای جھان گردد ببندد که منجربه تعطيل فعاليت ھای علمی وفرھنگی سازمان

****  
ن مريکا ازمقرخود دستورميدھد که فالن رھبرکشورجھان  فورا کشورش راترک کند وسوابق ھم نشاآرئيس جمھوری 

ِ                          مريکا عاقبت مرگ  توام باخفت ورنج رادارد نآرئيس جمھوری  ميدھد که مقاومت درمقابل دستور  ،گاه کنيم به اخبار              
ی وجود ندارد مريکا طنينی درجھان مطبوعات ورسانه اآکوچکترين اعتراضی به اين رويه اتخاذی رئيس جمھوری 

مريکا اين است که آمريکا درزمان کلينتون نشان ميدھد که ضمانت اجرای دستور رئيس جمھورآوحمالت ناتو وپيشتر
ومت نمايد ھواپيما ھا وموشک ھای ناتو اورا خواھند زد  يعنی تحول  اين رئيس برکنارشده کشور اگرتاخيرکند ويامقا

مريکا الزم بداند رئيس ورھبرکشورھای جھان رادرھمان کشورخودشان آسياست بدانجا خواھد رسيد که درھرزمان که 
  .نابود خواھد کرد

  مريكاآروسيه واستراتژي تازه  

سازش است  روابط روسيه بايوگسالوی بمراتب قوی تروباريشه تراز مريکا  تحمل وآروسيه درمقابل استراتژی  سياست
ن کشورباسوريه بود يوگسالوی تنھا کشوری بودکه درجنگ بين الملل دوم  توانست کمکھای بزرگی به مقاومت آروابط 

ادی لمان ھابکند مارشال تيتو رھبرواقعی يوگسالوی درعين حفظ استقالل کشورش از سياست اقتصآروسھا درمقابل 
مريکا به آواجتماعی شوروی تبعيت ميکرد وپس از فروپاشی شوروی ھمچنان موقعيت خودراحفظ کرد  درزمان حمله 

سالوی ھم نيروی نظامی داشت  ولی ديديم که شوروی کوچکترين کمکی به نجات يوگسالوی گسالوی شوروی دريوگيو
  .خودداری کرد هروسينکرد ويوگسالوی پايمال وتجزيه شد وفقط درپيوستن به ناتو

****  
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لھستان وچکسلواکی باھمه خطری که برای شوروی مشھود است به چند اعتراض درمورد ايجاد پايگاه ھای موشکی در
 ين بود که  شوروی ھم درلنينگراد پايگاه موشکی ايجاد خواھد کردوتنھا واکنش شوروی ا بدون پيگيری محدود شد

درخاک روسيه  خيلی فرق است بين ايجاد پايگاه موشکی دريکی از کشورھای ھم مرز باشوروی باايجاد پايگاه موشکی 
   .خودش

مريکا به آئين ھای سازمان ملل وياحمايت ازکشورھای مورد تجاوز زآموقعيت خود رادرحمايت ا شوروی به ھيچوجه
روسيه بغيراز وتو درشورای امنيت کاری ازدستش برنميايد  استقيقا به اين امرواقف مريکا دآوخطرنخواھد انداخت  

برای رفع مريکاھم پل زدن برشورای امنيت < عراق > وياتوسل به تفسيرھای زورکی آستراتژی جديد سياست او
  .مزاحمت حق وتوی شوروی است

  مريكا ضعيف ودرماندهآ

د  رابايد باقدرت وضعف متقابل سنجي . قدرت وضعفمريکا ضعيف ودرمانده استآجمھوری اسالمی عقيده راسخ دارد که 
مريکا باجمھوری اسالمی دراين معادله جای درستی ندارد زيرا جمھوری اسالمی ھواپيمای آالبته سنجيدن قدرت نظامی 

امام  ،با اين تفاوت که خلبانھای  ھواپيماھای صاعقه ايرانی !است ١٨واف  ١۶صاعقه رادرست کرده که رقيب اف 
  .ستند که ساقط ميکنند وھيچگاه سقوط نميکنندزمان ھ

 


