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 ۰۴/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد و تروریزم!
 

سایر تا اوایل سالهای هفتاد در حقیقت بعضی از کشورها، در اروپای غربی، بیشتر با گروپ های "انارشیستی" و 
"افراطیون"، مشکل داشته اند که اینجا و آنجا، به "ترور" های انفرادی و هم اختطاف ها دست می زده اند. این 

م ۱۹۷۲تصاویر جمعی از جانب، "پولیس جنائی" در آلمان  فیدرال در آنوقت، در سال 
ی نشر گردیده، که بعنوان اقدام "تعقیب" از جانب پولیس یاد شده است. در سطر فوقان

، تحریر یافته است، که متهم «انارشیست های خشن "باند بادر ماینهوف"»برنگ سرخ، 
به توسل بزور شناخته شده اند. تا آنزمان از اشکال دیگری هم بمفهوم توسل بزور، مانند 

 ۲۱"اختطاف" طیاره )"ویکیپیدیا"(، گزارش گردیده است. قدیمی ترین چنین عمل را در
یاد کرده اند، که طیاره ای را از یک شرکت بنام  م در "پیرو"۱۹۳۱فبروری 

م ببعد )مصادف ۱۹۴۷(، ربوده بودند. در همین منبع، از سال Arequipa"اریکیوپا" )
با سال بروز فضای "جنگ سرد" در مناسبات بین المللی(، در مجموع، "طیاره ربائی 

 خوانده شده است.فیصد آن،  انگیزۀ "تالش سفر به خارج توسط فراری ها"  ۶۰ها"، در 
 

اختطاف تنها در سال  ۲۷م، رشد بزرگ گزارش شده است و از ۱۹۶۸ -۶۹در سالهای 
م، یاد می کنند،  که در عین حال از تالش های اختطاف به کیوبا هم می خوانیم. ۱۹۶۸

 دهند.واقعه ازین قبیل، خبر می  ۸۲م، در سراسر جهان از ثبت ۱۹۴۷ -۶۷سال، از  ۲۰در همین منبع، در مدت 
 

در حقیقت، سازمان ملل متحد از دهۀ هفتاد قرن بیست ببعد، موضوع  تروریزم را بعنوان خطر در برابر صلح و 
امنیت بین المللی، تحت گرفته، از همان زمان ببعد بر همکاری های بین المللی تأکید، صورت می گرفته است. اما 

در امر مبارزه علیه تروریزم، جدی تر گردیده، از م، سازمان ملل متحد ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱با  وقوع حادثۀ 
م، بتصویب رسیده ۲۰۰۱سپتمبر  ۲۸در گزارشات، یاد می شود. درین قطعنامه که بتأریخ ( ۲۰۰۱) ۱۳۷۳قطعنامۀ

 (۲۰۰۱) ۱۳۶۸م و قطعنامۀ ۱۹۹۹اکتوبر  ۱۹مؤرخ ( ۱۹۹۹) ۱۲۶۹است، عالوه ازینکه بر تطبیق قطعنامه های 
، یک روز پس از وقوع حمالت تروریستی در "نیویارک"، "واشنگتن"  و "پنسلوانیا"، بر م۲۰۰۱سپتمبر  ۱۲مؤرخ 

تأکید بعمل آمده است، در عین حال، این حمالت را بطور 
خاص و صریحاً محکوم نموده، "تروریزم بین المللی" را جداً 

 بعنوان خطر، در برابر "صلح و امنیت بین المللی" خوانده اند.
 

م، ۲۰۰۱سال  ۱۳۷۳منیت، در همین قطعنامۀ بناًء شورای ا
منجمله مکلفیت "منجمد ساختن دارائی های تروریست ها"، "رد 
پناهندگی" به آنها و هم چنان "تعقیب" جرمی از آنها را، 

 بتصویب رسانیده است. 
 

بسلسلۀ اقدامات "شورای امنیت"، بر طبق گزارش "شپیگل"، 
تصویب های، جلسۀ سران پنج کشور عضو با "حق ویتو" را، 

م،  که مصادف با "شصتمین سالگرد " تأسیس ۲۰۰۵در سال 
سازمان ملل متحد، بوده است، با برجستگی نشان می دهد. درین جلسۀ شورای امنیت، از رؤسای دول و حکومات 

ور میز  نشسته بوده اند، از " جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا"، "رئیس جمهور که در د
روسیه، والدیمیر پوتین"، "هو ینتاو، رئیس جمهور چین"، "تونی بلیر، صدراعظم برتانیه"،  و از رئیس جمهور 

( Dominique de Villepinان؟" )فرانسه، "ژاک شیرک"، به سبب مریضی، "صدراعظم انکشور، "دومینیک دو فیلپ
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نمایندگی می نموده است ، یاد شده است، "تروریزم را یاغیگری و تروریست را محروم از حمایت قانون" تعریف 
 نموده اند.

 

ما مکلف استیم که رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، "جورج دبلیو بوش"، موقف آنکشور را چنین افاده می کند: "
ما رسماً در متن باز بعنوان اظهارات درین نشست می خوانیم: "  یستی را در نطفه خفه سازیم."فعالیت های ترور

مکلف استیم، تا فعالیت های تروریستی را در نطفه خفه سازیم، از اتباع ما حمایت کنیم، و به تروریستها شانس 
 "پناهگاه و مأوا ندهیم.

 

تها، از معضلۀ نا حل شرق میانه یا جنگ عراق، فقط بحیث بهانه "تونی بلیر" با تأکید اظهار می دارد که: تروریس
آنها ازعقیدۀ تعصب پیروی می کنند، ما باید یکجا قرار گیریم، و جای پا را از آنها برای حمالت، کار می گیرند. " 

، می کندعضو سازمان ملل متحد، دستورالعمل صادر  ۱۹۱درین قطعنامه، شورا، به اتفاق آراء، به تمام " بگیریم
هر نوع تحریک و برانگیختن، به اعمال و اخالل های تروریستی را، در کشور های شان، بعنوان یک عمل  تا

  جرمی، تحت تعقیب قرار دهند.
 

پنج کشور عضو با »آنچه با "لیست سیاه" ارتباط می گیرد، از جانب همین "شورای امنیت" و آنهم، بصالحیت همان 
جنوری  ۲۳، تصویب گردیده و حذف از این "لیست" هم چنان، صالحیت آنهاست. در یک گزارش «حق "ویتو"

تبعۀ سویسی بنام "دیک مارتی"،   سازمان ملل متحد"، از جانب –م، در بارۀ "لیست سیاه شورای امنیت ۲۰۰۸
گزارشی، برای یک جلسۀ پارلمانی شورای اروپا، ترتیب یافته است  که در آن، از نحوۀ تطبیق گزارش داده است، 

تروریزم" مغایر حقوق اساسی دانسته، "کامالً خودسرانه" توصیف نموده است. اعضای »این لیست ، را در رابط با 
اند، که درین مورد باید، بطور دقیق و اساسی بیندیشند و به " باوریت در مبارزه علیه پارلمان برین عقیده بوده 

بندرت چنین بی عدالتی را دیده است، مانند »گفته است که او « دیک مارتی»تروریزم بین المللی استوار بمانند." 
 «ترتیب این لیست

 

د، روشن نیست. در آنوقت گفته شده است، که گویا تعداد انسانها و سازمان ها، درین لیست شامل ان اینکه به چه
شرکت یا تصدی شامل می باشند، که بر علیه آنها، اتهام و شک  بر فعالیت های تروریستی  ۱۲۵انسان و  ۳۷۰

 انسان و سازمان، شامل یاد گردیده است، اکثریت را "مسلمان" خوانده اند. ۶۰در لیست اتحادیۀ اروپا وجود دارد... 
لیست سیاه" شامل می باشند، که در وقت عبور از سرحد از آنها بسیاری افراد زمانی درک نموده اند که در "

م می شناسند، که ۲۰۰۵ممانعت بعمل آمده است، یا "حساب بانکی آنها، بند" شده است. این لیست سیاه را از سال 
می « شورای امنیت»عمدتاً از افراد مربوط "القاعده" و "طالبان" یاد می کنند و سری شمرده شده، فقط در اختیار 

 باشد.
 

 پایان
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