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 ٢٠١٤ اکتوبر ٠١
 

 : يد سازمان ملل متحدئبه تأ» زان تروريست خارجیمبار« قطعنامه دربارۀ 

 پشت يکپارچی شورای امنيت

 

  

الت متحده بارک اوباما در سخنرانی خود به عنوان رئيس شورای چنين گفت رئيس جمھور ايا: » قطعنامۀ تاريخی « 

با توافق جمعی به تصويب » مبارزان تروريست خارجی «  در مورد ٢١٧٨قطعنامۀ . امنيت در سازمان ملل متحد

اين قطعنامه در عين حال ). ٣)(مبر منتشر شده بود سپت٢٣روز سه شنبۀ  il manifesto  متن آن از پيش توسط(رسيد 

 .»متعھد می سازد« تمام کشورھای عضو سازمان ملل متحد را 

استخدام افراد توسط سازمان ھای تروريستی، حمل و نقل « کشورھای عضو سازمان ملل متحد بايد برای جلوگيری از 

تجھيزات توسط افرادی که به کشورھای ديگر مسافرت می کنند، يا آموزش و تمرين عمليات تروريستی و تأمين مالی 

بر اين اساس، تمام دولت ھا موظف ھستند که قوانين مناسبی را جاری ساخته و . اقدام کنند» برای چنين فعاليت ھائی 

گرد قانونی قرارداده و را مورد پي) يا افراد مظنون(ل مرزھايشان را افزايش دھند، و عالوه بر اين تروريست ھا وکنتر

 در عين حال موظف ھستند ھمکاری ھای بين المللی، به انضمام کشورھای عضو سازمان ملل متحد. محکومشان کنند

قراردادھای دو جانبۀ خودشان را برای تبادل اطالعات جھت شناسائی افراد مظنون به شرکت در فعاليت ھای 

  .تروريستی افزايش دھند
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به ھمين : انسته است گرد قرار گيرد، دولت ھا را آزاد دص گروه تروريستی که بايد مورد پيقطعنامه در مورد تشخي

  .علت نيز بود که روسيه و چين به آن رأی مثبت دادند

ضرورت خاص و فوری برای جلوگيری از پشتيبانی از مبارزان تروريست « فوراً پس از اين مورد، قطعنامه روی 

  .تأکيد دارد» خارجی وابسته به دولت اسالمی در عراق و شامات

آن که از اياالت متحده نام ببرد، به شورای امنيت اعالم کرد که سازمان ھای وزير امور خارجۀ روسيه الوروف، بی 

، پشتيبانی خارجی به اپس از مداخله در عراق، بمباران ليبي«فريقا و در آسيای مرکزی اتروريستی در خاورميانه، 

شکالت گروه ھای عمالً واشنگتن را به مساعد ساختن ت...گسترش يافته و تقويت شده» افراط گرايان در سوريه

ھمان گونه که ما پرونده ھای بسياری در اين ستون ھا (تروريستی و امارات اسالمی در عراق و شامات متھم کرد 

  ).گردآوری کرده ايم

عمليات نظامی بايد بر اساس منشور سازمان ملل متحد « تأکيد داشت که Wang Yiوزير امور خارجۀ چين وانگ ئی 

  .»انجام گيرد» دوبل استاندارد«و بدون » اقضی در داوریبايد بی ھيچ تن«و » باشد

د اين قطعنامه، خواھی نخواھی مسکو و پکن به واشنگتن اجازه دادند که با تکيه به انگيزۀ قانونی برای ئيولی با تأ

تا مداخلۀ نظامی و وارد آوردن ضربه به امارات اسالمی در عراق و شامات، تخريب کامل سوريه را عملی سازد که 

  .يميائی دمشق و اشغال مجدد عراق از آن جلوگيری به عمل آمده بودکجيگری روسيه و به ازای خلع سالح کنون با ميان

اين موضوع با حملۀ ھوائی اياالت متحده به ھمکاری عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی روی سوريه واقعيت 

انتخاب چنين اھدافی برای بمباران . ھای سوريه تمرکز داشتخود را آشکار ساخت، زيرا حمالت آنھا روی پااليشگاه 

نيز به اين بھانه بود که اين پااليشگاه ھا در اختيار امارات اسالمی بوده و آنھا از توليدات اين پااليشگاه ھا استفاده می 

 ھای صنعتی سوريه را در نتيجه روشن است که از اين پس اياالت متحده می تواند به ھمين بھانه تمام شبکه. کرده اند

  .دولت دمشق گردد آماج بمبارانھا و موشک اندازی ھايش قرار دھد و سرانجام موجب فروپاشی 

پشت صحنۀ توافق عمومی که قطعنامۀ شورای امنيت بر اساس آن به تصويب رسيده، برخورد بيش از پيش شديدی بين 

 شورای امنيت، جلسۀپيش از . حده فراھم ساخته استژی اياالت متيغرب و شرق پنھان شده که موجبات آن را سترات

را در ھمان سطحی قرار داد که » خشونت روسيه در اروپا« عمومی سازمان ملل متحد، جلسۀاوباما در سخنرانی طی 

حرکات روسيه در اوکرائين نظم پس از «، با تأکيد روی اين موضوع که »خشونت تروريست ھا در سوريه و عراق«

خاطر بلند ه ما را به روزھائی باز گردانده که کشورھای بزرگ ب«و »  را به مخاطره انداخته استدوران جنگ سرد

  .»پروازی ھای مرزيشان کشورھای کوچکتر را لگد کوب می کردند

و بر . »ما ھم پيمانانمان را در ناتو تقويت می کنيم و ھزينه ای برای خشونت روسيه تحميل خواھيم کرد«به ھمين علت 

»  قدرت اقيانوس آرام ھست و باقی خواھد ماندامريکا«ساس به شکل غير مستقيم خطاب به چين يادآور شد که اين ا

در واقع اياالت متحده در اقيانوس آرام، برای محاصرۀ چين که در . را گسترش می دھد» صلح و ثبات«يعنی جائی که 

  . می سازدحال نزديک شدن به روسيه است، نيروھا و پايگاه ھايش را مستقر

ر حال ی با مسابقه در زمينۀ جنگ افزاری که اوباما راه اندازی کرده است به سرعت دئبرخورد بين قدرت ھای ھسته 

لخ اوباما در اين زمينه از پشتيبانی يکی ديگر از برندگان جايزۀ صلح نوبل يعنی ). ٢) (مبر سپت٢٤  مقالۀ(افزايش است 

 اعالم کرد که ناتو مانور گسترده ای در لخ واليسااع در روياروئی عليه روسيه، به عنوان دف.  برخور دار استواليسا

  .» بايد به سالح اتمی مجھز شودپولند« را آغاز کرده و پولندمرزھای 
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[1] « Obama à l’Onu relance la “guerre mondiale au terrorisme” » 

[2] « Usa, le réarmement nucléaire du Prix Nobel de la paix » 

   

 : منبع

http://www.mondialisation.ca/resolution-sur-les-combattants-terroristes-etrangers-approuvee-

a-lonu-derriere-lunanimite-du-conseil-de-securite/5404882 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤مبر سپت ٢٩

 ٢٠١٤ مبر سپت٢٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  


