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باعث خرسندي فراوان است كه برخي از نقطه نظرات خود را در مورد موضوع استقرار صلح پس از مناقشات با همكارانم در
ميان مي گذارم.
-9بسياري از مناقاشات در جهان امروز ريشه در فقر ،تبعيض و به حاشيه رانده شدن ،مداخالت خارجي ،تهاجم نظامي و
اشغال كشورها دارد .متاسفانه در بسياري از نمونه هاي موجود در جامعه بين الملل امروز به ويژه ملل متحد ،در پرداختن به
اصل استقرار و حفظ صلح و امنيت بين الملل ،توجه به اين ريشه ها و علت ها مغفول مانده است .واقعيت تامل برانگيز در
اينجا تاثيرگذاري اعمال شده از سوي برخي اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل است كه در هنگام اتخاذ تصميم توسط اين
شورا ش اهد آن بوده ايم .اين تاثيرگذاري اگر نگوئيم كه باعث تشديد مناقشات نشده است دست كم به طوالني تر شدن آنها
انجاميده به نحوي كه آثار مخرب آن بر صلح و امنيت همواره به صورت مانعي بر سر راه ارتقاء توسعه پايدار و رفاه اقتصادي
در جهان خود را نشان داده است.
-2مايلم تاكيد كنم كه تالشها و اقدامات سازمان ملل در اين زمينه بايد از همان ابتدا با ضرورت اعمال حمايت سياسي و
تامين كامل و ايده آل منابع انساني ،مالي و پشتيباني و مطالبات تعريف شده و دست يافتني توام گردد .ما باور عميق داريم كه
استفاده از زور نبايد جايگزيني براي آن تالش هايي باشد كه در پرداختن به ريشه هاي مناقشات صورت مي گيرد بلكه اين
تالشها بايد به نحوي منسجم ،طراحي شده ،هماهنگ و جامع ،در كالبد اجتماعي ،اقتصادي و توسعه اي كشورها جريان داشته
باشد.
-0جمهوري اسالمي ايران بر اهميت پيشگيري از بروز مناقشات در كشورها و مناطق مختلف جهاني تاكيد دارد و معتقد است
كه براي استقرار صلح نبايد به سوي گزينه نظامي و استفاده از نيرو رفت .كاربرد نيروي نظامي و زور بايد بسيار محدود و
منطبق با منشور ملل متحد و حقوق بين الملل بوده و در خدمت منفعت مردم آن مناطق قرار گيرد.
-4از همان ابتداي آغاز جنگ بين ايران و عراق در سال  9193آشوريان ساكن در خاورميانه ،هدف حمالت تروريستي،
بمباران كليساها ،قتل عام ،كوچ اجباري ،تبعيض ،نسل كشي فرهنگي ،تاراج گنجينه هاي باستاني و ديگر اشكال نقض حقوق
بشر قرار گرفتند.

سياست هاي رژيم صدام حسين ديكتاتور سابق عراق ،در سرزمين آباء و اجدادي آشوريان در اين كشور ،موجبات سركوب
هويت واقعي آنها و همچنين وادار ساختن آشوريها به فرار از سرزمين اصلي شان كه به طور ازلي در آن زندگي مي كردند را
فراهم آورد .در نتيجه شمار زيادي از خانواده هاي آشوري از اين حمالت فجيع فرار كردند و زمين و خانه و جوامع خود و
از همه مهمتر سرزمين هاي آباء و اجدادي خود را رها كردند و گريختند .در نتيجه دو جنگ حادث شده در عراق طي
سالهاي  9119و  ،2330بيش از نيمي از جمعيت باقيمانده آشوري در اين كشور به كشورهاي همه جوار پناه بردند يا در
داخل كشور بي خانمان شدند و حقوق اقتصادي ،سياسي و حقوق بشر آشوري ها در عراق در نتيجه اين سياست ها به طور
كامل از آنها سلب شد.
اكنون ما شاهد تكرار اين سناريو در سوريه هستيم جايي كه آشوريها در آن بين  92تا  95در صد از جمعيت اين كشور را
تشكيل مي دهند .در حالي كه ناآرامي در اين كشور كه زماني آرام بود ادامه پيدا مي كند گروه هاي شبه نظامي بنيادگرا جوامع
ما را هدف قرار مي دهند و مردم ما را به زور از سرزمين هايشان بيرون مي رانند .و دولتهاي به اصطالح دموكراتيك
سازمانهاي حقوق بشري و سازمان ملل ،ترجيح داده اند ساكت باشند و چشمان خود را بر اين تراژدي انساني كه براي يك
گروه شاخص حادث شده است ببندند .در همين حال روستاهاي آشوري و شهرهايي كه زماني نهاد جوامع پويا و فعال در
خاورميانه بودند خالي از ساكنان قانوني خود شده است و مردمي كه از قديم االيام در اين سرزمين ها زندگي مي كرده اند در
جلوي چشمان جامعه بين الملل كه ادعاي حمايت از حقوق بشر دارد از سرزمين هاي خود رانده شده اند.
 -5قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران يك فصل كامل از خود را به حقوق مردم و شهروندان اختصاص داده است .قانون
اساسي برابري تمام شهروندان در مقابل قانون را تضمين كرده است .تا آنجا كه در اصل  91تصريح مي كند كه تمام ايرانيها
اعم از هر گروه قومي و قبيله اي فارغ از رنگ و نژاد و زبان و غيره از حقوق يكسان برخوردار است و بين آنها امتياز خاص
و تبعيضي نيست و ماده 23قانون اساسي هم صراحتاً اشعار دارد كه تمام شهروندان ايران اعم از مرد و زن ،به طور يكسان از
حمايت قانون برخوردارند و مطابق با معيارهاي اسالمي از تمام حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
برخوردارند.
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