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 روسيه برای مجوز
  شود می بحث "داعش" عليه وسيع ائتالف تشکيل پيشنھاد :متحد ملل سازمان امنيت شورای

 با مبارزه خصوص در متحد ملل سازمان امنيت شورای جلسۀ متحد، ملل سازمان عمومی مجمع اجالس چھارچوب در

ۀ ادام واقع در پيشنھاد اين .گرديد برگزار روسيه رياسته ب شمالی یامريکا و خاورميانه در تروريستی تھديدات

 يک تشکيل ۀبار در متحد ملل سازمان عمومی مجمع اجالس در سيهرو جمھور رئيس پوتين والديمير مبسوط سخنرانی

 به الزم .سازد نابود، متحد ملل سازمان موازين و منشور اساس بر را تروريسم بايد که بود المللی بين وسيع ائتالف

 از کنند می سعی که را غربی رژيمھای ۀدوگان استانداردھای خود نطق در روسيه دولت رئيس که يادآوريست

 "داعش" با مبارزه شعار زير در حال، عين در و کرده استفاده خود اھداف به دستيابی راستای در اسالمی تروريستھای

ه ب کنند، می تأمين را تروريسمۀ بودج غيره و نفت فروش مخدر، مواد قاچاق از ضمنی حمايتھای با و نمايند تسليح را آن

 سازمان امنيت شورای اعضای تنھا نه جانبه ھمه ھایمذاکره  انجام ظورمنه ب روسيه طرف. داد قرار انتقاد مورد شدت

 ۀاتحادي ايران، عراق، اسرائيل، عربی، ۀمتحد امارات ،اليبي لبنان، کويت قطر، مانند منطه رژيمھای حتی متحد، ملل

 .فراخواند جلسه به را اروپا ھمکاری و امنيت سازمان و اروپا شورای قبيل از المللی بين سازمانھای ھمچنين و اروپا،

 بر که را ای قطعنامه پيشنويس روسيه الوروف، سرگئی روسيه،ۀ خارج وزير رياسته ب وزيران سطح در اجالس در

 و اصول اساس بر ضدتروريستی اقدامات ھمآھنگی خصوص در متحد ملل سازمان امنيت شورای مصوب اسناد مبنای

 .کرد ارائه است، شده تھيه الملل بين حقوق موازين

  :گيرد می بر در رااساسی  ۀجنب سه قطعنامه پيشنويس

 ارتشھای از عبارتند آنھا و باشند داشته تروريسم با مبارزه در واقعی سھم قادرند که ئیکشورھا ھمآھنگی و اتحاد -اول

ه ب .خارجی بازيگران و سوريه پرست ميھن مخالفان مسلح واحدھای کورد، مردمی دفاع نيروھای سوريه، و عراق

 بسيار متحد ملل سازمان منشور بر مبتنی امنيت شورای تصميمات به ھمآھنگی اين اتکاء" ،"الوروف سرگئی"ۀ گفت

 شورای ستاد ۀمثابه ب متحد ملل سازمان قانونی نھاد چنين ۀبالقو ظرفيت که بود اين بھتر" :داد ادامه الوروف ."است مھم

 ."کند عمل نظامی

 .شود می پيشنھاد ،٢٠١٢جون ٣٠ تاريخ به ويژن اعالميه مبنای بر سوريھا بين ھامذاکره  کردن فعالتر -دوم

 عربستان ،امريکا روسيه، شرکت با سوريه معضل خصوص در المللی بينۀ گسترد ھایمذاکره  انجام از روسيه -سوم

 .کند می طرفداری چين و اروپا ۀاتحادي قطر، اردن، عربی، ۀمتحد امارات مصر، ترکيه، ايران، سعودی،
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 ضد تحريمھای ليست به جداگانه گروه يک عنوانه ب "اسالمی دولت" کردن وارد ضرورت ھمچنين "الوروف .س"

 حاوی ھای داده واحد پايگاه فوری ايجاد" افزود، و داد قرار تأکيد مورد را متحد ملل سازمان امنيت شورای تروريستی

 تسھيل و آنھا انتقال و نقل مورد در اطالعات تبادل اضافی زمھایمکاني ريزی طرح نظاميان، شبه اين ۀبار در اطالعات

 در .شود می محسوب وظيفه مھمترين ۀمثابه ب ھمچنان تروريسم مالی تأمين با مقابله .دارد ضرورت آنھا تحويل فرايند

 ۀتھي بر ايرد متحد ملل سازمان امنيت شورای ٢١٩٩ شماره ۀقطعنام الزامات دقيقتر چه ھر اجرای به رابطه، ھمين

 ."خوانيم فرامی ھستند، مشغول "داعش "با تجارت به که حقوقی و حقيقی اشخاص ليست

 سازمان يک عنوانه ب "داعش" شناختن رسميته ب با امريکا ۀمتحد اياالت که نيست آور شگفت وجه ھيچه ب

 انحصار در بشر تاريخ در تیتروريس گروه ترين خشن از استفاده زيرا، .کند می مخالفت شدته ب جداگانه تروريستی

 سنای و کرده اعالم را نظاميان شبه به سالح تحويل ألۀمس دفعاته ب عراق دولت .است بوده "سيا" سازمان طراحان

 .کند می تأمين آشکار طوره ب شود، می واگذار "داعش "به ًفورا که را، سوريه "رو ميانه مخالفان"ۀ بودج امريکا

 مزدور نفر ھزار ٧٠ حدود در مالی تأمين" کند، می اشاره حسون بدرالدين احمد ه،سوري اعظم مفتی که ھمانطور

 ھمراه" ترکيه، در انگليسی و ئیامريکا متخصصان رھبری تحت نظامی آموزش ۀدور پايان از بعد که را خارجی

 عنوانه ب سعودی عربستان .دارد عھده بر سعودی عربستان جنگند، می "اسالمی دولت" صفوف در و آيند می "خانواده

 .بدھد پايان "داعش" عليه نظامی عمليات به خواھد می روسيه از خونخوار اسالمگران مالی حاميان از يکی

 .يافت انعکاس متحد ملل سازمان امنيت شورای ۀجلس بحثھای خالل در پنھان منافع و دوگانه استانداردھای چنين وجود

 حمايت یامعنه ب مخالفت اين زيرا .نمايند مخالفت روسيه با توانستند نمی آنھا یئ خاورميانه متحدان و غربی قدرتھای

 کردن نابود برای چه اگر خاورميانه به روسيه ورود خواھان آنھا سوی، ديگر از. شد می تلقی تروريستھا از آشکار

 و جمعی ھای انهرس در اطالعاتی جنگ شروع. نيستند،  شده ساخته دقته ب ژئوپليتيک سالح چنين و دولبه، شمشير

 قتل باعث نظاميان شبه مواضع به روسيه فضای -ھوا نيروھای حمالت گويا که اين بر داير فراوان مقاالت توليد

 ،کارتر .ِا حال، اين با  .است غرب ۀحمل ضد انکارناپذير گواه گرديد، کودکان جمله، از سوريه، غيرنظامی شھروندادن

 غيرنظامی شھروندادن قتل به روسيه ئیھوا حمالت گويا اينکه بر داير را سوريه مخالفانۀ اطالعي پنتاگون رئيس

 معلوم اروپا ۀاتحادي و امريکا جمعی ھای رسانه اطالعاتی ھای ھجمه دھندگان سفارش .نکرد تأئيد انجاميد، سوريه

 .است

 .است نيامده وجوده ب ریييتغ کمترين غرب اصلی موضع در برآن، عالوه

" اسد بشار"فوری استعفای خواست از امريکا که کرد اعالم گذشته روز امريکا ۀخارج وزير کری، جون که اين با

 توان نمی را سوريه داخلی جنگ پاسخ" :داشت اظھار متحد ملل سازمان امنيت شورای ۀجلس در است، کرده صرفنظر

ۀ گسترد ابتکارات ۀارائ طريق از خپاس يافتن که دارم اطمينان من اما .کرد پيدا "اسد "با نظامی اتحاد تشکيل راه از

 اين بيان با نيز ھاموند .ف او، انگليسی ھمتای .است پذير امکان "سياسی گذار" ۀبار در ھامذاکره  به معطوف سياسی

 حمله "اسد" رژيم معتدل مخالفان به ابزار ھمان با حال عين در و بود "داعش" با مبارزه مؤثر جزء توان نمی" که

 و ."نيست سازگار سوريه در داعش عليه مبارزه با رژيم از حمايت گويم، می صراحته ب . کرد يبانیپشت وی از ،"برد

 در فرانسه شرکت فرانسهۀ خارج وزير فابيوس، لوران .کند می پيشنھاد قبول قابل غير آشکارا شرايط فرانسه ديپلوماسی

 ممنوعيت افراطی، گروھھای و" داعش" ليهع فقط جنگ به تعھد :کرد مشروط شرط سه به را روسيه با واحد ۀجبھ

 .قدرت از "اسد بشار" حذف ھم باز يعنی. موقت دولت تشکيل و کلری، و یئ بشکه بمبھای

 منتظر که اين بدون پوتين والديمير .نيست روسيه ديپلوماسیۀ وظيف امنيت شورای در کامل وحدت ايجاد حال، اين با

 روسيه فدرال شورای از را کشور از خارج در روسيه فضای -ھوا وھاینير از استفاده مجوز بماند، "ما شرکای"
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 در که کردندء اجرا پرواز ٢٠ حدود در روسيه ھوائی نيروھای که کرد اعالم روسيه دفاع وزارت بعد، روز و  گرفت

 ھیفرماند و نظامی تجھيزات تجمع مراکز روغنکاری، و سوختی مواد تسليحات، مھمات، انبارھای آنھا، ۀنتيج

 عليه گويا سال يک مدت در که ئیامريکا ائتالف .گرديد منھدم کامل طوره ب کوھستانی مناطق در تروريستھا

 .بکشد رخه ب را ئیموفقيتھا چنين تواند نمی جنگيد، می اسالمی تروريستھای

 سالھای سياسی ستشک بزرگترين به و آن به است مجبور معلوم قرار از گرفته، قرار شده انجام عمل مقابل در که غرب

 ما .کند می پيچيده را اوضاع اکنون روسيه" ،امريکا جمھوری رياست سابق نامزد ،رومنی .م ۀگفته ب  .دھد در تن اخير

 ."خورديم شکست روسيه از ھم باز

 نظرات اختالف از صرفنظر بگوئيم، سخن روسيه رھبریه ب "داعش" ضد ائتالف انداز چشم ۀبار در بخواھيم اگر

 برداشتن ميان از بدون که فھمند می اروپائيھا کرد، اشاره "الوروف سرگئی" که ھمانطور .است خوب بسيار موجود،

 قرون ديکتاتور به منطقه سازی تابع برای داعش رھبری تالش راه در قوی مانع يک ايجاد بدون" اوليه، علت

 پيامدھای و تروريستھا جلو بايد مھاجران، دنکر متوقف برای .نمايند مقابله مھاجرت بحران با توانند نمی ،"وسطائی

 خروج حال در قطار برای بليط يک تواند می باشد، مايل امريکا ۀمتحد اياالت اگر و  گرفت را آنھا درگيريھای و جنگھا

 .بگيرد
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  مترجم پيشنھاد

 :بخوانيد بيشتر مطلب اين با ارتباط در

 ... و نئونازيسم بوکوحرام، جبھةالنصره، "داعش" القاعده،

 آنگلوساکسونی سازمانيافته جنايتکاران يا
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