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  وتوي قطعنامه شوراي امنيت عليه سوريه                           
  حقوقدان - اميرفيض

چھارم فوريه سال جاری شورای امنيت به درخواست  اتحاديه عرب نسبت به سوريه تشکيل جلسه داشت که با وتوی 
ب عرمريکا وکشورھای عرب عضو اتحاديه آوتوی روسيه  سبب موجی ازخشم وناراحتی  ،روسيه وچين مواجه گرديد

   .گرديد

مريکا درسازمان آبود که خانم سوزان سفير ن حدآدرريکا مآبرای  مريکا وغيرقابل انتظاربودن عمل روسيه آعصبانيت 
پرده پوشی کند  تاثيروتوی روسيه وچنين را نتوانست ملل نتوانست کنترل خودرا حفظ کند وباعباراتی که بکاربرد

  :اعالم کرددرواکنش به وتوی روسيه وچين  خبرگزاری ھا منتشرکردند که خانم رايس سوزان 

رنظامی کشته شده اند يغ ٣٠٠٠دوکشورقطعنامه درمورد سوريه راوتوکردند تاکنون ازبارقبل که ھمين « -١
  »ھده دوکشوراستن برعآمسئوليت وخونريزی ھای پس ازو

مريکائی که بدون آزن ومرد وکودک عراقی بدست نيروھای  ١،٣٠٠،٠٠٠ ، مسئول کشتارمريکاآتوضيح سفير با 
مريکا با کشتارزن آمريکاست وبرای اينکه قبح برخورد آردند قطعنامه شورای امنيت به کشورعراق حمله نظامی ک

ژانويه ھمين سال جاری صادرشده  است توجه  ٢۵ن درآبه نمونه زير که حکم دادگاه وکودک عراق مخفی نماند 
   :فرمائيد

نفر غيرنظامی شامل زن وکودک ومرد بدست يک  ٢۴درشھرک حديثه عراق  ٢٠٠۵ نوامبرسال ١٩توضيح اينکه در
صدھا برگ بازجوئی درمورد فاجعه حديثه مريکائی کشته شد چند ماه بعد بنوشته روز نامه نيويورک تايمز<آدارتفنگ

مريکا فاجعه رابی اھميت آ> افشای اين خبرکه نشان ميدھد ارتش ستپيداشده انزديک بغداد ه دانی لدرنزديکی يک زبا
ه بدوی متھم رابه اتھام سھل انگاری درانجام وظيفه به سه دانسته سبب ميشود که موضوع به دادگاه کشيده شود دادگا

   .درجه وتبديل به سربازعادی محکوم ميشود يک ماه حبس ودردادگاه بعدی متھم فقط به خلع

مريکا ازجمله مجله تايمزازفاجعه حديثه بنام آاين حکم عجيب وغيرانسانی درشرائطی صادرميشود که جرائد معروف 
نھا کودکان آزغيرنظامی که ده تن ا ٢۴اق ياد کرد وتوضيح داد که ظرف فقط سه ساعت زشترين جنايت درجنگ عر

مريکا چنان حکمی که مالحظه کرديد از دادگاه آباوجود چنين حساسيت نشريات  .خردسال بوده اند کشته شده است
  .م صادرشدن جنايت عظيآ> جانی فرانک ويتريچقای <آژانويه سال جاری برای  ٢۵کاليفرنيا بتاريخ 

به ملت عراق وارزش  ھينصدور چنين حکمی توقای سليم الجبوری  رئيس کميسيون حقوق بشرپارلمان عراق گفت <آ
  >جان انسان ھاست

اين حکم برای جنايتی وحشيانه رسوائی ديگری است که به رسوائی < :> گفتحسين علیيک مھندس عراقی بنام <
مريکا درتاريخ سياه آاين جنايت درتاريخ ثبت خواھد شد ونشان خواھد داد که ابوغريب وميدان النسور اضافه ميشود 

   >.نسان ھاارزشی قائل نبوده استخود برای خون ا

کشتارغيرنظاميان عراقی درحديثه ورسوائی ابوغريب ازجمله اخباری < :رابرت ھيگز، پژوھشگرايندپندنت نوشت<
کاراست وھرازگاھی به رسانه ھای خبری درز ميکند ودراين مورد غيرقابل ان ،تصاوير و ھستند که به دليل وجود وديو

تکذيب ميکنند  نراآمريکائی آمريکا  واکنش نشان ميدھد وواکنش ھا ھم غيرقابل پيش بينی نيست نخست مقامات آدولت 
بعد ھم کم  و يرنظامی نبوده وتروريست بوده اندنراسرپوش ميگذارند وبعد ميگويند غآبعد موضوع رامھم نميدانند ويا  و

  کم موضوع فراموش ميشود ويامانند قضيه محاکمه حديثه ميگردد>

گرفته شده از الگوی محاکمه سعيد مرتضوی بمناسبت خشونت وقتل  درحديثه  عراقی ٢۴دقيقا محاکمه متھم به جنايت 
  .زندانی کھريزک شھرری است ١۴
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  روسيه وچين شورای امنيت راگروگان گرفته اند  -٢

گزارش سازمان ملل متحد که  .مريکاستآتنھا کشوری که شورای امنيت سازمان ملل متحد رابه گروگان گرفته    
مريکا درحمايت از اسرائيل انجام آ امنتشرشده حاکی است که نيمی ازوتوھای شورای امنيت ر ١٣٨۶دراسفند ماه سال 

اين مقداربيشتراز  ،اسرائيل رامحکوم کرده وتو کرده قطعنامه شورای امنيت که ٣٢مريکا  آ ١٩٨٢. درسال داده است
غاز تجاوزات اسرائيل به سرزمين فلسطين آاز  ،ن استفاده کرده اندآمجموع وتوھائی است که اعضای شورای امنيت از

مريکا آکه سازمان ملل وشورای امنيت  درصدد صدور قطعنامه ای عليه اسرائيل بوده اند باوتوی ، ھرگاه تابه امروز
مريکا باقطعنامه آنھم قطعنامه ھای توقف جنگ بوده که اگرآن مالحظه کرد آستثناء در توان دو ابه اند شايد  رخورد کردب

  .شورای امنيت مخالفت ميکرد ادامه جنگ به ضرراسرائيل تمام ميشد

   :اريافته استمريکا درشورای امنيت  درارتباط بااسرائيل بقرارزير اعالم وانتشآبرخی ازقطعنامه ھای وتوشده 

  .سرائيل رابه خاطرکشتارصدھانفردرجريان حمالت ھوائی به سوريه ولبنان محکوم ميکردقطعنامه ای که ا ١٩٧٢

  .ميخواھد تا ازاراضی اشغالی خارج شودقطعنامه ای که حقوق فلسطينی ھارا تثبيت وازاسرائيل  ١٩٧٣

  .ظامی لبنان تقبيح ميکردقطعنامه ای که اسرائيل رابه خاطرحمله به شھروندان غيرن ١٩٧۶

  .که اسرائيل رابمناسبت احداث شھرک ھای يھودی نشين درمناطق اشغالی محکوم ميکرد قطعنامه ای١٩٧۶

  .که شرائط زندگی فلسطينی ھاراقابل قبول نميداند قطعنامه ا ی ١٩٧٨

  .قطعنامه ای که ازنظرحقوق بشر، عملکرد اسرائيل درمناطق اشغالی رامحکوم ميکند ١٩٧٨

  طعنامه ای که ازاسرائيل ميخواھد تابه نقض حقوق بشرپايان دھد ق ١٩٧٩

   .قطعنامه ا ی که خواھان تھيه گزارشی درمورد شرائط زيستی فلسطينی ھا درمناطق اشغالی است١٩٧٩

   .قطعنامه ای که خواھان کمک به فلسطينی ھا بوده است ١٩٧٩

   .به سرزمينشان استوارگان فلسطينی آقطعنامه ا ی که خواھان بازگشت تمام  ١٩٧٩

   .قطعنامه ای که درمورد مالکيت برمنابع ملی درمناطق اشغالی اعراب صادرشده  است ١٩٧٩

   .وارگان رابه ماوای اصليشان بازگرداندآ قطعنامه ای که ازاسرائيل ميخواھد تا ١٩٨٠

   .قطعنامه ای که اسرائيل رابه خاطر شرائط زندگی مردم فلسطين تقبيح ميکند ١٩٨٠

   .قطعنامه ای که تعيين حقوق مرد م فلسطين رابه خودشان واگذارميکند ١٩٨٠

  .قطعنامه ای که عملکرد اسرائيل رادرمورد حقوق بشرتقبيح ميکند ١٩٨٠

   .قطعنامه ای که بمباران عراق راتقبيح ميکند ١٩٨١

   .قطعنامه ای که تھاجم اسرائيل رابه لبنان محکوم ميکند ١٩٨٢

   جم يک سرباز اسرائيلی رادرتيراندازی به يازده  مسلمان درمسجدی دربيت المقدس رامحکوم قطعنامه ای که تھا ١٩٨٢
   .ميکند

   .رابه خاطر تھاجم واشغال جنوب لبنان محکوم ميکند سرائيلقطعنامه ای که ا ١٩٨٢
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زنش خود درمناطق اشغالی مورد سرازقدرت نطامی بيش ازحد قطعنامه ای که اسرائيل رابه خاطراستفاده ١٩٨۵
  قرارميدھد 

  .ی که اسرائيل رابه خاطر رفتارش باشھروندان غيرنظامی لبنان تقبيح ميکندقطعنامه ا ١٩٨۶

   .قطعنامه ای که ازاسرائيل خواسته شده تابه اماکن مذھبی مسلمانان احترام بگذارد ١٩٨۶

   .بودن يک ھواپيمای ليبيائی محکوم ميکندر رقطعنامه ای که اسرائيل رابه خاط ١٩٨۶

   .ی که ازاسرائيل ميخواھد تامردم فلسطين راازمنازل خود بيرون نکندقطعنامه ا ١٩٨٧

   .قطعنامه ای که اقدامات اسرائيل رادرلبنان محکوم ميکند ١٩٨٧

   .سرائيل ميخواھد تانيروھای خودراازلبنان خارج کندقطعنامه ای که از ا ١٩٨٧

   .ناطق اشغالی محکوم ميکندقطعنامه ای که ر فتاراسرائيل رابافلسطينی ھادرم ١٩٨٨

                     ورده به اسرائيل تعلق نداردآنرابه تصرف درآقطعنامه ای که تائيد ميکند اراضی شرق بيت المقدس که اسرائيل  ١٩٩۵
  )١٣٨۶اسفند ماه  ١٩بی بی سی   - ( منبع  

ن نياز به آقطعنامه ھای مربوط به اسرائيل ادامه دارد  که موارد  مريکا نسبت بهآتاکنون ھمچنان وتوی  ١٩٨٨ازسال 
 مريکا درمورد محاصره غزه بوسيله اسرائيل وحادثه کشتی مرمراست وآنھا وتوی آتحقيق بيشتراست که مشخص ترين 

الی بود وتوکرد واين درح فلسطينمريکا قطعنامه شورای امنيت رادرمورد تشکيل کشورآ ٢٠١٢نيز درھمين اوايل سال 
که اکثريت قريب به اتفاق اعضای سازمان ملل متحد نظرموافق خودشان راباتشکيل کشورمستقل فلسطينی اعالم کرده 

  .بودند

  دنيا گروگان امريكاست

مريکا درشورای امنيت سازمان ملل نشان ميدھد که نه تنھا شورای امنيت بلکه تمام کشورھای جھان آروند ومشی 
مريکا آعمل   .مريکا به اھداف گروگان گيری کشورھاستآشورای امنيت وسيله ای برای رسيدن مريکا ھستند وآگروگان 

تجزيه کشورھا يکی ازاھداف اوليه   .مريکاستآنھا  درگرو تصميم آاستقالل ووحدت  ،نشان ميدھد که حاکميت کشورھا
ن آھديد به محاکمه رئيس جمھور تکه تاسودان تجزيه نشد  گروگان گيری حاکميت کشورھاست نمونه  اش سودان است

   .کشوروتحريم ھای اقتصادی سودان ھمچنان ادامه داشت

  يك تمثيل دررابطه باوتوي روسيه

ن آتوله ھای  )سوريه( ) به بره ای چشم دوخته است مريکاآگرگی خونخواروھارکه به بيماری سيری ناپذيری مبتالست (
ن گرگ آ) ھنگاميکه مريکاآکشورھای اقمارن گرگ براه می افتند (آال گرگ وشغالھا وروبھان به ھوای لفت وليس  بدنب

ته بره را از چنگ گرگ نجات ميدھد  الب وتو)( ) باانداختن يک تيرھوائیروسيهن بره است يک شکارچی (آماده دريدن آ
  اق اين بيت نميشود ن  بره مصدآيا نجات آغرميکنند ولی موضوع اصلی اين است که که گرگ وتوله ھايش ميرنجند وغر

  عاقبت گرگم توبودی چوديدم     رھانيد از دھان وچنگ گرگی 
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ممکن است به ظاھرحمايت  ،نظام حقوقی جھان نبايد برپايه بھانه ھای گرگ وميش استوارباشد که متاسفانه ھست
واثرات  ن کشوربه کشورروسيهآيا وابستگی سوريه ودين آبشود ولی  امريکآروسيه موقتا سبب نجات سوريه ازچنگال 

  ١  ؟راميتوان ناديده گرفتنآسياسی 

تحريم < :قای اوباما گفتآنکه روسيه از حق وتوی خود درمورد قطعنامه شورای امنيت عليه سوريه استفاده کرد آبعد از
الف منشورسازمان شکاروخآيا ميتوان اين تجاوز آ >ھا عليه سوريه بايد افزايش يابد تا بشاراسد از قدرت کنارگيری کند

؟ درجھان چنان قلدری وبی اعتنائی به موازين منشورسازمان ملل به نظم حقوقی شايسته کشورھای جھان تعبيرنمود را
   .وحق حاکميت کشورھا بيسابقه است حتی دردوران استالين

  وراست آاينکه يک عضو شورای امنيت درعين وتوکردن به سوريه اسلحه بفروشد شرم  -٣

وروبی شرافتی ورذل وبدطينتی است که آمريکا درشورای امنيت گفت بسيارھم شرم آھمانطورکه سفيرمحترم  ،ریآ
   .تجھيرات جنگی بفروشد ،ه ميکند به ھمان کشورمنتفعکشوری که ازحق وتوبنفع کشورديگری استفاد

زحق وتوی خود بنفع اسرائيل مريکا بطورمرتب اآدرحاليکه  ،ويابتواند منکراين حقيقت بشود کسی ھست که نداند ياآ
  ؟استفاده ميکند بزرگترين فروشنده سالح ويگانه کشوری است که کمکھای بی دريغ نظامی ومالی به اسرائيل ميکند

  به اين نمونه ها نگاه كنيم 

   :نوشت ١٣٩٠> درتاريخ بيست ونھم مھرماه سال والتربينکاسواشنگتن پست درمقاله ای بقلم <  ) أ

ميليارد دالر اعتباربرای کمک به کشورھائی شد که  ٧/۴پس از اشغال عراق بوش خواھان ٢٠٠٣ سال  دراواخرمارس
کشوربودند بنابرگزارش سرويس تحقيقاتی  ٢٠مريکا کمک کرده اند اين کشورھا مجموعا آدرجنگ عراق ھمراه ويابه 
واين مبلغ عالوه برسه ميليارد   ،قسيم گرديدکشور ت ١٩ن مبلغ به اسرائيل داده شد وبقيه بين آکنگره يک ميليارد دالر از

ميليارد دالری   ٩ن اسرائيل يک وام آوعالوه بر بنام اسرائيل ثبت است ٢٠٠٣دالرکمک ساليانه است که دربودجه سال 
 ١٨مريکا به اسرائيل معادل آھمو اضافه کرده است که کمک نظامی  ،مريکا ازبانک جھانی دريافت کردآتضمين دولت  با

   .بودجه نظامی اسرائيل استدرصد 

مليون دالر کمک اضافی  ۴٠٠مريکا مبلغ آکنگره  ١٣٨٩بانماه سال آ ٢١ھاآرتض> بنوشته روزنامه اسرائيلی <  ) ب
تش جنگ بين اسرائيل آمريکا راسبب شعله ورشدن آکارشناسان اين کمک  ،نظامی رابه اسرائيل تصويب کرد

   .وفلسطين دانسته اند
     ٢٠٠٩تا  ٢٠٠۵مريکا بين سالھای آدرگزارش ساليانه خود اعالم کرد < Sipriسوئد  موسسه تحقيقات صلح  ) ت

  >ست که اسرائيل دررديف اول خريداران قرارداشته استھواپيمای پيشرفته جنگی فروخته ا ٣۴١
ائيل دراختياراسر ٣۵مريکا سيستم دفاعی موشکی پيشرفته وجنگنده ھای اف آاخيرا واشنگتن پست نوشت  <  ) ث

 .مريکا دراختيارداردآراپس از ١۶> به گفته ھمان روزنامه اسرائيل دومين ناوگان ھوائی اف قرارداده است
مريکا به اسرائيل قوانين بين المللی آامسکی  تحليلگر ارشد مسائل خاورميانه عقيده دارد که کمک تسليحاتی چنوام   ) ج

  .رانقض کرده است
تن اسلحه برای شورشيان ليبی  ٢٠٠٠٠ ی اطالعاتی غرب حدودموافقت سرويسھاقطر با   :روزنامه فيگارو نوشت  ) ح

وری اسلحه ھايش آجمع اخيرا قطر درصدد فيگارو اضافه کرده < .ارسال داشت بعالوه چمدان ھای مملو از دالر
  )١٣٩٠بھمن  ١٣منبع  کيھان لندن (    .ارسال دارد درليبی است که به سوريه

که البته بعد از سوريه ھم اسلحه ھا مريکا درليبی واکنون درسوريه عھده داراست آرابرای مقاصد يعنی قطر نقش عمله  
  [!!] وری وبه خوزستان ايران وارد ميکندآجمع  را

                                               
ی البته فراموش نشود، فقط آمريکانيست که نقش گرگ را بازی ميکند، انگلستان، روسيه و چين ھمه شان در نقش گرگ برخی آشکار برخ- ١

 ک-اموذيگری ھمان رفتار را دارند. حپنھانی و ب


