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 نمايندۀ دائمی سوريه در سازمان ملل متحد -  دکتر بشار الجعفری:نويسنده

  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٣

  
  :ملل متحد 

 ٢١٧٨مداخلۀ سوريه پس از تصويب قطعنامۀ 

 

 آقای رئيس، 

النۀ برخی فعاالن عرصۀ بين المللی برای روياروئی وجاين گردھمآئی مھم را با ھمکاری عمن از شما سپاسگذارم که 

ما نخستين کسانی بوديم که در مورد آن و پيش از آن که گسترش يابد و به عنوان تھديدی .  آورديدعليه تروريسم فراھم

ما نخستين . جدی مدتھا از بازشناسی آن رويگردانی می شد، برای مقابله با آن و از بين بردن آن ھشدار داده بوديم

 !ديم کسانی بوديم که واقعاً عليه اين تروريسم در ميدان نبرد مبارزه کر

  آقای رئيس،

عمليات تروريستی که توسط مبارزان خارجی در خدمت جنگی به نيابت و ھدايت ديگران در سرزمين سوريه صورت 

آنھا نھادھا، زير . گرفت، صبر و شکيبائی تمدن چند ھزار ساله را ھدف گرفته بود که در بشريت و سنگ حک شده بود

ی مردم سوريه را ھدف گرفتند و با نيروھای رزمی شان به مدارس، بناھا، بخش خدمات اجتماعی و ابزارھای حيات

اين عمليات تروريستی . حمله کردند...دانشگاه ھا، بيمارستان ھا، مسجد ھا، کليساھا، بناھای تاريخی، محل کار، خانه ھا

  !امان نگذاشتند حتی مأموريت ھای ديپلماتيک، روزنامه نگاران خارجی، نيروھای حافظ صلح بين المللی را نيز در 

يعنی جناياتی که اگر گروه ھای تروريستی از سوی دولت ھا و دولت ھای عضو ھمين سازمان بين المللی در زمينۀ 

 و فرودگاه ھايشان به  رسانه ھای ھمگانی، ديپلماسی، مالی، جنگ افزار، آموزش نظامی از آنھا پشتيبانی نمی کردند

  . تبديل نمی شد، ھرگز روی نمی داد،دايت آنھا برای عبور از مرزھای کشور منن پذيرائی از اين قاتالن و سپس ھوسال
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 به رئيس شورای امنيت و و دبير اول سازمان ملل متحد، دولت سوريه تصويب ٢٠١٤ت گس ا٢٨رخۀ ؤدر نامۀ م

ا تشکيالت را در مورد مبارزه عليه داعش، جبھۀ النصره و تمام اشخاص، سازمان ھا، نھادھا ي) ١ (٢١٧٩قطعنامۀ 

ويرانی راه مرتبط به القاعده که در سرزمين جمھوری عرب سوريه و کشور برادر ما عراق جنگ و خون ريزی و 

يد کرده و ھمکاری تمام و کمال خود را در چھارچوب احترام به حاکميت ملّی و قرادادھای بين المللی ئانداخته اند، تأ

با موضع گيری سوريه در مبارزه عليه تروريسم در تمام اشکال آن می زيرا اين قطعنامه در ھمآھنگی . تضمين می کند

  .باشد

ی يا بين المللی که از اعتبار بين المللی ئسوريه در عين حال اعالم کرده است که برای ھمکاری با اتحاديۀ منطقه 

 می بايستی ھمواره عليه  کامالً آماده می باشد، مضافاً بر اين که سوريه برخوردار است برای مبارزه عليه تروريسم

و جبھۀ النصره و به ھمين گونه دو ) داعش(دولت اسالمی در عراق و در شامات «تروريسم و دو سازمان نامبرده 

وارد فھرست کرده بود، متأسفانه به دليل ) ٢ (١٢٦٧ت شورای امنيت در قطعنامۀ أسازمان تروريستی ديگر که ھي

نمونه » جبھۀ اسالمی« به ثبت نرسيده است، ٢١٧٩ائه شده در قطعنامۀ مخالفت برخی کشورھای عضو در فھرست ار

  .ای بين نمونه ھای ديگر است

سوريه قاطعانه مصمم به ادامۀ جنگی است که از سال ھا پيش عليه تروريسم تکفيری در تمام اشکال آن به عھده گرفته 

با ھر نامی که به ميدان می آيد و با وجود ھر و از ھر تالش بين المللی که صادقانه عليه تروريسم به ھر شکلی و 

خطری دفاع و پشتيبانی خواھد کرد، ولی تنھا به اين شرط که جان شھروندان بی گناه را در امان بدارد و به حاکميت 

  .ملّی احترام گذاشته و مبتنی بر منشور بين المللی باشد

ناميده اند، اعتبار آن را ملغا می » اتحاد عليه داعش«چه که با اين وجود، ما بر اين باور ھستيم که شرکت اسرائيل در آن

سازد، زيرا ھواپيمای نيروی ھوائی سوريه را که در حال انجام وظيفۀ ملی بود مورد اصابت موشک قرار می دھد، در 

را ھدف حالی که اين ھواپيما عناصر سازمان ھای تروريستی مانند داعش، جبھۀ النصره و شبکه ھای وابسته به آنھا 

چنين واقعه ای ). ٤(قرارداده بود که به نيروھای حافظ صلح حمله کرده و تجھيزات آنھا را متصرف شده بودند 

گزارشات ما را در مورد اتحاد اسرائيل با سازمان ھای تروريستی وابسته به شبکۀ القاعده، يکبار ديگر به روشنی به 

  .اثبات می رساند

  آقای رئيس،

نمايندگی جمھوری عرب سوريه بر اين باور است که سازمان ملل متحد جايگاه اصلی مناسبات بين المللی برای ت أھي

ھمآھنگ سازی و تقويت تالش ھای بين المللی برای حذف تھديد تروريسم عليه صلح و امنيت جھانی، امنيت و ثبات 

  .دولت ھا و سعادت ملت ھا می باشد

مستلزم دور ساختن آن عواملی است که نقش و اعتبار سازمان ملل متحد را خنثی می ولی شرط پيروزی تالش ھای ما 

لۀ مبارزه عليه تروريسم و تبرئه کردن عامالن حرکات تروريستی أی عواملی که در پی سياسی سازی مسسازد، يعن

تفکيک قائل می » یافراط«و تروريسم » ميانه رو«، بين تروريسم »حرام«و تروريسم » حالل«بوده و بين تروريسم 

  !تروريسم ھست تروريسم، در جائی که عمل می کند و ھر عاملی که باشد . شوند

و در جنگ عليه تروريسم باورکردنی نيست که اتحاديه ای در خط مقدم قرار گيرد که اعضای آن جزء اصلی ترين 

 خط مقدم جنگ عليه تروريسم زير پرچم در. دولت ھائی بوده و ھستند که از تروريسم و تروريست ھا پشتيبانی کرده اند

ی را گسيل ئ شورای امنيت در سازمان ملل متحد چه می بينيم ؟ ھمانھائی که اين جنايتکاران حرفه ٢١٧٨قطعنامۀ 

دستشان دادند، اين کشورھا نامشان ترکيه، قطر و عربستان سعودی است که به ه کرده، آموزش داده و جنگ افزار ب

  . لشکر تروريستی به سوريه و عراق تبديل شدندآژانس مسافربری اصلی
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اعالم می دارد که امروز پس از انتظاری ) ٥ (٢١٧٨ت نمايندگی کشور من پشتيبانی خود را از قطعنامۀ أپايان، ھيدر 

ت نمايندگی سوريه در عين حال يادآوری می کند که حمالت نظامی أھي. يد شورای امنيت رسيده استئوالنی، به تأط

زمان ھای تروريستی به اھداف اعالم شدۀ خود دست نخواھند يافت، اگر در تناقض با قراردادھای بين المللی عليه سا

باشد و يا در ھمکاری و ھمآھنگی با دولت کشورھای مربوطه صورت نگيرد، و عالوه براين بی آن که دولت ھائی را 

ديد تروريسم ھمچنان صلح و امنيت بين المللی را به که از تروريسم پشتيبانی کرده اند وادار به ترک عادت نکند، تھ

  .مخاطره خواھد انداخت

  با سپاس از آقای رئيس

  دکتر بشار الجعفری

  نمايندۀ دائمی سوريه در سازمان ملل متحد

24/09/2014  

 Source : vidéo YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=R8CcjR121rA 

   

Notes : 

[1] Résolution 2170 ou « Stop ISIS ! » 

http://www.un.org/News/Press/docs/2014/sc11520.doc.htm 

[2] Comité du Conseil de sécurité faisant suite aux résolutions1267 (1999) et 1989 (2011) 

concernant Al-Qaida et les personnes et entités qui lui sont associées 

www.un.org/french/sc/committees/1267/ 

[3] Syrie : Lexique de la terreur en prévision de Genève II ! 

http://www.mondialisation.ca/syrie-lexique-de-la-terreur-en-prevision-de-geneve-ii/5364080 

[4] Syrie : Les Israéliens jouent avec le feu et l’ONU se contente d’observer ! 

http://www.mondialisation.ca/syrie-les-israeliens-jouent-avec-le-feu-et-lonu-se-contente-

dobserver/5402910 

[5] RÉUNI AU PLUS HAUT NIVEAU, LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DEMANDE AUX 

ÉTATS MEMBRES DE SE MOBILISER CONTRE LES COMBATTANTS 

TERRORISTES ÉTARNGERS. Il envisage d’élargir à ces individus le régime de sanctions 

visant AL-Qaida 

http://www.un.org/News/fr-press/docs//2014/CS11580.doc.htm 

 : آدرس الکترونيک متن اصلی 

http://www.mondialisation.ca/onu-intervention-de-la-syrie-suite-a-ladoption-de-la-resolution-

2178/5405113 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه 

 ٢٠١٤بر واکت  ٠٣

 ٢٠١٤مبر  سپت٢٩مرکز مطالعات جھانی سازی، 


