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نا هم شورای امنیت تجلی عدم اراده واقعی ردمبارزه علیه داعش ردقطع 
 ملل متحد

 
 

 ( م مسوده قطعنا مه پیشنهادی فرانسه۲۰۱۵مبر)ا( نو۲۰شورای امنیت سازمان ملل متحد در)
ش( عراق ویا )داع –روه تکفیری دولت نامنهاد اسالمی شام گبه هدف تشدید مبا رزه علیه  را

  وربه اتفاق اراء پانزده عضوشورا مورد تصویب قرارداد. این قطعنا مه درست زمانی دردست
رسیزدهم یعنی د ازان روه تروریستی داعش یک هفته قبلگرفت که گکا رشورای امنیت قرا ر

اد ه تعددرهفت نقطه مهم شهرپا ریس مرکزفرانسه ، بسترده تروریستی گنوامبر، با تهاجما ت 
                      ررامجروح نمودند.گ( دی۳۷۰( غیرنظامی را به قتل رسانیده وبیش از)۱۳۰)

 
برده  نامی درقطعنا مه ا زداعش بعنوان یک تهدید جها نی وبی سابقه ضد صلح وامنیت بین الملل

( علیه شده وا زکلیه دولتهای عضوخواسته شده است که درصورت توانمندی )تسلیحاتی ومالی
این  ریگدربخش دی .درکشورهای عراق وسوریه وارد نبردشوند روه مخوف تروریستیگاین 

 لی نامبرده شده وترین تهدید علیه صلح وامنیت بین الملگروه تکفیری بمثابه بزرگقطعنامه ازین 
که  یری ا زورود افرادیگزدول عضوتقاضا شده است ،تا تالش های شانرا بطورجمعی درجلوا

      یده و، تشدید بخششی درقلمرسوریه وعراق هستندیدن درکنا رتروریستا ن داعگدرصدد جن
                                                                یری نمایند.گا زتامین مالی تروریزم جلو

 
، نانه را درسوسه تونس ، انقره، بیروتگهراس ا ف ضای شورای امنیت ملل متحد اقداما تاع

تعلق به ونی یک فروند طیاره نوع ایرباس مگپاریس وشبه جزیره سینا درمصرکه منجربه سر
ودولت های  ، به شدت نکوهش نمودهردیدگ( سرنشین ۲۲۴روسیه با)شرکت هوای ملکی 

 ی تالشها به قصد ممانعتگردیدند ، که تدابیر واقدامات الزم را برای هما هنگعضومتعهد 



جراء روه تکفیری داعش وشبکه های مرتبط بدان به منصه اگونه اقدامات تروریستی گازهر
مه  ن ، شورای امنیت ملل متحد با صدور قطعناالزم به یاداوری است که مقدم بریذارند.گمی

به استنا د به احکام فصل ششم خود  (۲۱۹۹و) (۲۱۷۸) -( ۲۱۷۰) –( ۲۱۶۹های شماره )
روه داعش وجبهه النصره گ( فصل هفتم منشورملل متحد ، به منع سفررهبران ۴۱وماده )

      اشته وا تی داعش تاکید دروه ها وتحریم تسلیحگهای این ته به القاعده ، ، انسداد دارائیوابس
 مهایناه ا زدول عضوخواسته شده بود تاهمه اقداما ت ضروری رادرزمینه تطبیق مفا د قطع 

                                                                                   یرند.گفوق روی دست 
 

روه گتی عملکردهای وحشیا نه تروریس و شترش فزاینده اقداما تگفلهذاء با توجه به توسعه و
مورد ی را بویژه مکا نهای غیرنظام ، که قادراست در هرکجای دنیا اهدافیبدنام تکفیری داعش 

بشری  ت ضد سترش روزافزون ارتکا ب جنایاگد ا زیک جانب ونیزتهاجم تروریستی قرا رده
ی ، قاچاق انسان ، تخریب گداری جنسی ، جنوساید ، جنایت جنسربریدنها، برده چون 

روریستی تجا ت تبوسیله این شبکه دهشت افرین ودسوغیره میراثهای بشری ، نفرت مذهبی ،
ه یک ب روه شرارت پیشهگمرتبط بدان ، ضرورت مشا رکت جهانی درمبا رزه بخاطرمحوه این 

ل متحد ردیده است . بنابران این شورای امنیت سا زمان ملگی وسرنوشت سا زمبدل زتاریخنیا 
ای روه هگسترش فعالیتهای گری ازگاست تا همه تالشهای الزم را درراستای نابودی وجلو

   واصول ن اتخاذ نموده و درچهارچوب روش های متعارف بین المللی ، نورمها گراس افه
رچه های تروریستی به عزم وخامت هوهشت وبربریت که نیرو جها نی وبا درنظرداشت ا بعاد

تفاده روه که هما نا اسگاوضاع بین المللی انجام میدهند ، اقداما ت عاجل برضد این فزونتری 
داعش  روه های تروریستی مانندگی برحق توسل به زوربمنظورنابودی ازصالحیت شورا مبن

علیه ورازکاربردز ردیده تاگسعی درکلیه قطعنامه ها ، درحالیکه است به منصه اجراء قرارمیداد
،  ردیپلوماتیکفشایعنی منشور ( فصل هفتم ۴۱ردیده وبا استناد به حکم ماده )گداعش اجتنا ب 

 ، تکه بیشترینه حاوی کرکترمصالحه جویانه وتوصیوی اس یم مالی وتسلیحا تیتحر
رچیدن مبا رزه بخاطرب در وی توقعات جامعه جها نیگاسخپ ردیده است ، که به هیچوجهگتجویز
ظامی روه مخوف تروریستی بوده نمیتواند. درقطعنامه جدید مبنای حقوقی برای اقدام نگاین 

روه گجنایات  ستره ئیگکه ابعاد خطرات ودرحالیروه های تکفیری مطمح نظرنبوده گعلیه 
ون تردید ن مرتبط بدان درقبال صلح وامنیت جهانی بدگتروریستی داعش وشبکه های دهشت اف

( منشورسا زما ن ملل متحد است که به شورا صالحیت اعطاء مینماید ۴۲مستلزم تطبیق ماده )
ه جای ی بدون تاخیربکه درصورت تهدید به صلح وامنیت جمعی ونقض فاجعه بارحقوق بشر

( روه )منطقوی وجهانیگ. درین قطعنامه به حامیان این رددگتوصیه به اقدام نظامی متوسل 
نه ذاشتن باالی حامیان داعش بوده وزمیگازروپوش اشاره نشده است ، که مظهرانکا رناپذیر 

  .ودنم روه های تکفیری وتقویت تروریستا ن را مساعد خواهندگضعیف جبهه ضدهای عملی ت
                                                                   

روه تکفیری با گ ه خبری)کانفلیکت نیوز(گاه بین المللی وبخوص پایگزارشات منابع اگبربنیاد 
یون دالر فروش ذخایرنفتی ا زمناطق تحت کنترول درسوریه وعراق ، ماهیانه بیش ا زپنجاه میل

بارزی  افزارها نقش گپیشرفته ترین جنروه با گدرامد نقدی داشته که درتمویل وتجهیزاین 
روه گداراست ، اما درقطعنامهای شورای امنیت ازطرفهای معامله و پارتنرهای تجارتی این 

 مبارزه یربرد اصطالح دولت های که توا نمندهکذا  شورا با کا .تذکری بعمل نیامه است
ک شنهاد اشترایرا پمسلحانه باداعش رادارند ، به نحوی به اشتباه حقوقی مواجه بوده ، زی

( ۴۱، با کاربرد ماده )وئی این نهاد را گدرنبرد علیه داعش نوع ازتناقض  منددولتهای توا ن
   همچنا ن درقطعنامه ازقربانیان حمالت تروریستی درکشورهایذارد.گمنشوربه نمایش می

بمثابه  نامبرده شده است ، درحالیکه درافغا نستا ن، ترکیه ، فرانسه وروسیه تونس ، لبنان 
 ف بوسیلهمختل تی که هرروز شهروندان بیدفاع این کشوردرنقاطکشورخط نخست جبهه تروریس



اوراین که به بلوی انها بریده می شود، نامبرده نشده است گویا رساگن سنگروه های دهشت افگ
                                   .میزی درقضایای مشابه استآانه وتبعیض گقلم مبیین برخورد دو

 
د تفاهم نوعی به ایجاه انست تا ببااذعان به اینکه صدورقطعنامه اخیرشورای امنیت خواهند تو

توان ردد، اما بوضوح میگنی منتهی گسیاسی فی مابین دولتها درکا رمبا رزه علیه هراس اف
های ازین دست که حق توسل بقوه را دربرابر شبکه های مدعی شد که صدورقطعنامه 

ی تالف جهانئی واگبه هیچ صورت موجب ایجاد هماهن، مینماید تکفیری چون داعش منتفی
ری داعش روه تکفیگنده ، غیرموثرعلیه گحمالت پراردیده ، زمینه را برای گضد تروریستی ن

د یرد ، مساعد خواهند نموگکه بیشترینه درقالب اهداف راهبردی هژمونیهای قدرت شکل می
وباعث خواهند شد تا معما ران خالفت اسالمی که بخش قابل مالحظه ئی 

درس اهداف شانرا درجهان آحت اشغال دارند وا زهمین ریه را تازقلمرودوکشورعراق وسو
د ردیده ودرتبانی با حامیا ن بین المللی خوگموردحمله قرا رمیدهند ، بیش ا زپیش هارتر

ا ب که این خود جزء سترش دهندگبا معیا رجها نی شکا ر آ  درتضاد ره جهانی خود راطیس
نی درمقیاس جهانی گاف کا رمبا رزه علیه دهشت واقعی در زتاب صریح عدم ا راده

یری درشورای گوعارضه درمیکانیزمهای تصمیم ی ، اعمال نفوذ گومظهرروشن چند دست
  د باامنیت چیزی بیش بوده نمیتواند وسبب خواهند شد تا به کاهش اعتبا رجهانی این نها

                                                                                  .نجامدبیااعتبا رجها نی 
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