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چند جانبه؟ تعاملیا  دوگانه تقابل  

یامنیت های چند وچون  

این  ٬که در بسیاری از محافل و دسته بندیها یادآور شویم   جا دارد ٬تذکر کلی ترین موضوعات قبل از    

 یمحل امن مبدل به  را   دیگر٬ جهان  هر زمان ازی گردد که "جنگ علیه ترور"٬ بیش م زمزمه  مسأله 

  چهارده سال جنگپس ازموقف اینچنینی٬ فراموش می نمایند که  اتخاذ با چنین  موضعگیری و اما  ٬نمود

 اوضاع امنیتی  ٬پیوسته افزایش  حاصل نموده و کنار جهان گوشه ودر تروریستی  حمالت وقوع  ٬متداوم

  ۰درصد بدتر گردیده است ۶۵۰۰یعنی  ای بصورت خیره کننده

داده شود٬ باید پذیرفت که "جنگ با ترور" در این   روریسم برای همیش خاتمهاگر هدف این بود تا به ت   

 علیه"جنگ نظامی تحت عنوان عملیات  ٬ ۲۰۰۱باوجود آنکه طی سال  ۰مواجه گردید عرصه با شکست

از این جنگ٬ سربفلک ناشی  کشته شده ها و زخمی های  نتیجه٬ آمار و ارقام در  ٬ اماآغاز گردید ترور"

انستیتوت   از جانب  که ۲۰۱۵سال   شاخص های بین المللی طی توسط  یادشده  واقعیت های  ۰می کشد

نام   تحت  بیشماری  انسانهای می آید که   تذکر بعمله و دیتایید گرد عمالٌ  ٬نشر رسیده به اقتصاد جهان 

و  سوریه٬ از هستی پاکستان  ٬نایجریا ٬افغانستانعراق٬ کشورهای در سال قبل  ترور" طی علیه جنگ "

  ۰ساقط گردیدند

: عراق - ۱     

گان تعداد کشته شده  ۰نخست قرار دارد در اینمورد٬ در مقام نخست کشورعراقئه شده٬ شاخص ارادر   

این تعداد کشته شده  ۰نفر رسید ۹ ۹۲۹٬در این کشور به  ٬ ۲۰۱۴در نتیجه عملیات تروریستی طی سال 

پس از آغاز این تعداد  ٬بصورت کل ۰کشوری سابقه نداردتاریخ هیچ تروریست ها٬ در اثرعملیاتدرگان 

                                                                                                                                                        ۰گرددرا شامل می  ۲۰۱۴الی سال  ۲۰۰۳تهاجم ایاالت متحده به عراق از سال 

                                                                                         افغانستان:   -۲

تذکره در جایگاه دوم قرار دارد٬ بخصوص زمایکه عملیات "آزادی در مورد م ٬افغانستان کشورعزیزما 



به موضوع نخست  افغانستان  آغازگردید٬ ماکشوردر ۲۰۰۱سپتامبرسال   پایدار" چند هفته پس از یازدهم

             رأس ایاالتناتو در  قوای   موجودیت  سال ۱۴با آن٬ در نتیجه   همراهگردیده   علیه ترور" مبدل جنگ"

 ۱۵۹۱به  ۲۰۰۲طی سال   عملیات ۳۰ یعنی از  بیشتر از پنجهزار درصد  متحده٬ حمالت تروریستی به

  ۰افزایش حاصل نمود ٬ ۲۰۱۴عملیات طی سال 

اندکی بیشتربه قضایای موجود وحاضروپروسه های درشرف تکوین درکشورعزیزمی پردازیم:     

اردوی  زمینی  نیروهای  فرمانده  ٬جنرال راحیل شریفاشت که  اخیراٌ اعالم درسماٌ  ٬نستاندولت افغا   

 بمنظور دیدار با مقام های افغان و تالش  برای آغاز فعالیت های صلح  طی سفری به افغانستان ٬پاکستان

گیری مجدد گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و شورشیان  مسلح وارد کابل شده وطی دید آمیزوازسر

و بازدیدها و مالقات هایی که با اشرف غنی رئیس جمهور و عبدهللا عبدهللا رئیس اجرایی کشورانجام داد٬ 

را یاری  دیگروهم  نموده  همکاریافغانستان  گفتگوهای صلح در  سرگیریرسیدند که برای از به توافق 

 ٬پاکستان ٬انستاننخستین نشست چهارجانبه میان کشورهای افغ ٬قراراست مطابق توافق دوطرف ۰رسانند

ماه جنوری ه صلح درافغانستان دردستیابی بیک نقشه راه جامع وتهیه ایاالت متحده وچین بمنظورتدوین و

  ۰گیردصورت  ٬سالروان

نعده از طالبانی با آ  دیدار همچنان توافق کردند که روند صلحاین هردوطرف )افغانستان و پاکستان( در   

به خشونت واجرای اعمال تروریستی ادامه هایی که ه ادامه یابد وباگرو ٬مذاکره می باشندی وتکه آماده آش

  ریاست  در اعالمیه ۰توافق نمایند٬ برخورد شود  مورد آن ه دوکشور درمی دهند٬ از طریق چارچوبی ک

و کار های موثربمنظور دیداربر روی ساز اینطرف در که دو  تذکر بعمل آمده همچنان ٬کشور جمهوری

 مانع تاتأکید بعمل آورده وتوافق کردند دوکشورهای " درسرزمین فعالیت آزاد تروریست ها جلوگیری از"

" ۰شوندتروریستی وخشونت  بمنظورانجام اعمالسرزمین آنها از تروریست" عناصراستفاده وبکارگیری  

پاکستان را به حمایت و پناه دادن به شورشیان مسلحی  مقام های افغان در چهارده سال گذشته٬ همواره    

پاکستان نیزاتهام  ۰کشور ما می جنگندت افغانستان ونیروهای خارجی حاضردرمتهم کرده اند که علیه دول

              ۰مشابهی به افغانستان وارد می نماید

نایجریا:  - ۳    

را   مقام سوم شاخص  نایجریا دراین  ٬درصد قربانیان تروریسم ۳۰۰حدود با ازدیاد وافزایش ساالنه در  

در حوادث  ٬ ۲۰۱۴سال  نیز طی  (داعش)"خالفت اسالمی" ٬بوکوحرام  همراه با۰از آن خود نموده است

  ۰متذکره سهم فعال وهمه جانبه ای ایفأ نمود

پاکستان:  -۴    

اراضی مربوط به حمالت تروریستی در بدینسو شاهد ازدیاد و افزایش  ۲۰۰۲پاکستان از سال  سرزمین  

به  ۲۰۰۱سپتامبر ۱۱سال  پس از حمالت   ۱۴طی ئه  شده٬ مطابق آمار و ارقام  ارا ۰می باشدآن کشور 

ه  به قتل بیش از گرفته که  در نتیجاقدام تروریستی  صورت   ٬ ۴۸۶در اراضی  پاکستان  ٬ایاالت متحده

  ۰نفر منجر گردید ۶۰۰۰

                                                                                                 سوریه:   - ۵  

نتیجه حمالت هوایی متحدین بر این کشور٬ به  در آغاز گردیده و ٬ ۲۰۱۱بسال  جنگ داخلی در سوریه 



بشار  ٬درمورد کشور متذکره باید یادآورشد که چندی قبل ۰افزایش بعمل آمد تروریستی نیز تعداد حمالت 

ر اروپایی ها گا داشت که  تلویزیون هالند اظهار ۲با شبکه  مصاحبه ای   طی ئیس جمهور سوریه اسد ر

طریق مرز ٬ باید بجای پند و موعظه٬ از ورود تروریست ها از سوریه عالقمندند واقعاٌ برای حل مشکل 

رئیس جمهور سوریه٬ تروریست ها دو کلید در اختیار دارند٬   بگفته ۰بعمل آورند  جلوگیری  های ترکیه

نامبرده در مورد نحوه ساختار حکومتی در  ۰ولوژیک عربستانئدیکلید پولی و اکلید لوژیستیکی ترکیه و 

باید در قدرت باشد و چه  که چه کسی  بگیرند  تصمیم  باید مردم سوریه اند که  این  سوریه اظهار داشت

با   مبارزهر٬ بر جمهو ئیس ر  بر برکناری پافشاری  به جای  باید   جامعه جهانی ۰باید کنار رود  کسی

  ۰تروریسم متمرکز شود

  ترور" باعث وقوع جنگهای بزرگتروترور های بیشتر گردید؟ علیه"جنگ آیا     

وهمچنان قبل   یگانه کشوریست که ازعملیات های تروریستی سال نایجریاکشور ٬زپنج کشور متذکرها    

قابل  ۰قرار نگرفت تحت اشغال نظامی نیز در امان مانده و قوای نظامی ایاالت متحده   از حمالت هوایی

بصورت همه جانبه واضح  این واقعیت  ٬از جمله در مورد عراق ٬موارد  یادآوری می باشد که در برخی

تگاه استخبارات دسه غرب در آن کشور٬ قبل از همه سبب رشد وتوسعه تروریسم گردید؛ مداخلگردیده که 

: "جنگ در که ابوموسب السوری را  این گفته ها و اظهارات ٬رسمی ایاالت متحده گزارش هایانگیس و

   ۰مورد تایید قرار می دهند  "٬عراق٬ به تنهایی٬ همه جنبش های جهادی را نجات داد

پیش بیش از  کشور  آن مردم   دردهای و  به آالم ٬عراقدر  یک دهه از تجاوز بیشتر  داومت مداخله و   

 ۲٬۹به تعداد بیشماری را ببارآورد که در نتیجه این جنگ خانمانسوز٬   افزوده ومصیبت ها و تباهی های

گسترده ای نظمی های وسیع و نظامی غرب درعراق  بیمداخالت  ۰گی ساقط گردیدندمیلیون انسان اززند

تروریستی و   اقدامات و در نهایت٬ فعالیت ها و سبب گردیده   مردم  حیات بخش های  در بسیاری از را

 وشده   به عراق وارد شرق میانه   نقاط  تروریست های خارجی از بسیاری ٬به اوج رسیدقتل وآدمکشی 

برای اهالی ملکی و بیدفاع   جهنمیو خویش   برای بی دردسر و امنی   مکان ٬فعالیت های شان باانجام 

   ۰عراق ببار آوردند

ب قتل بسیاری از سب ٬عراقمداخالت نظامی نیروهای خارجی درکشورهمه به این واقعیت معترفند که    

نه  (داعش)"خالفت اسالمی"مربوط بهتشدد طلب  اما نیروهای بنیادگرأ و وشده متذکره اهالی ملکی کشور

حه نفوذ سا شبه قاره عربی شده و مناطق بسیاری ازموفق به هسته گذاری در بلکه هتضعیف نگردید تنها 

بالخره ما  ٬ تا اینکه نددیبخش  گسترش و وسعتشبه قاره عربی نیز  محدوده را به خارج ازن اعملکردشو

  ۰شاهد تحرکات "خالفت" نامبرده در اراضی کشور عزیز ما افغانستان نیز می باشیم

٬ حتی معذرت هم نخواست٬ بلکه بیش از دیگران در امر ذایش جنگ عراقوقوع تونی بیلراز  ٬هرچند   

بر بمباردمان هوایی سوریه نیز  قبل از همه   نامبرده ۰بسزایی ایفأ نمود و پیدایش "داعش"٬ نقش عمده و

تونی بیلربصورت  ٬سرویس مخفی امنیتی کارکردهای  با تمرکزسرزنش بر خدمات و ۰می ورزید تأکید 

  ۰جنگ عراق٬ شانه خالی نمودسرسختانه ای از پذیرش ناکامی وعدم موفقیت در 

موردی از  ٬بر سوریه  حمالت هوایی با راه اندازی   قبل دیویدکامرون  به یادآوریست که چندی الزم    

اگروی موفق  ۰تاریخ را فراموش نموداما نامبرده بخش مهم  ٬موارد اخالقی اش را واضح و روشن نمود



سوریه می گردید و بشار اسد سقوط می نمود٬ درعوض٬ در زمینه حمالت هوایی بربه کسب رأی موافق 

  ۰در رأس رهبری کشور قرار می گرفت (داعش)"خالفت اسالمی" 

امر متقاعد نماید شد تا پارلمان و همچنان افکار عامه را به این  قبل کامرون در صدد  دوسال ٬در واقع   

در یک  جبهه قرار گرفته تا با اقدامات مشترک٬ ٬ (بشمول داعش)باید با شبه نظامیان سوریه  که بریتانیا 

۰قادر به سرنگونی حاکمیت کنونی سوریه گردند  

درتاریخ بکرات دیده شده که دربسیاری ازنقاط جهان ما٬ قوتهای جهانی وحتی منطقوی بمنظوردستیابی   

بشری سرزمینی٬ جنگ  یافتن برمنابع طبیعی و  ونایل گردیدن به پیروزی برملتی و برای تسلط به اهداف

باشندگان  مردمان و جنگ ها بر  و سنگین این بارگران  نموده و با تحمیل اعالم ناشده ای را سازماندهی 

روش های  ٬ایاالت متحده ٬در شرایط کنونی ۰می برند ٬ هست و بود آنها را به یغما مورد نظر  سرزمین

صورت رسمی اصالٌ مبارزه بدور از اتهام مبارزه که ب ۰به نمایش می گذاردجدیدش را در قبال جنگ ها 

اما  ٬می پذیرد  کشورما انجامصدها عملیات  در از  بیش ماهانه  ٬ندارد  خارجی  وجود ٬مورد واقعی در

  ۰دآیمی بعمل دداری آن خو علنی از اذعان در موردبطور

 ٬انکشافات تازه ای درمورد حوادث و وقایع در شرق میانه در شرف تکوین می باشد ٬اما دراین اواخر   

روسیه به انگلیس هشدار داده اند که از پیاده کردن نیروهای  -محور ایران  ٬مطابق اطالعات  بدست آمده

ه از زبان مقتدا صدر به اطالع همگان رسانده  شده نظامی در اراضی عراق جداٌ پرهیز نماید٬ پیام متذکر

جوالنگاه  عراق   سرزمین که   اظهار داشت قبل ل دسامبر سا  ماه ۲۰یکشنبه  روز  ٬مقتدا صدر ۰تاس

   به آنچه را که خود  نسبت کنونی  اوضاع  ضعف عراق در وی با اشاره به  ۰و ناکسی شده استهرکس 

  ۰هوشدار دادآغازپایان عراق" نامید٬  "

 ٬به عراق نظامی نیروهای  مبنی بر اعزام دولت ایتالیا   تصمیم  واکنش بهمقتدا صدردر صحبت های    

گذشته ایتالیا اعالم کرد٬ قصد دارد آن بیان می شود که هفته  پس ازاظهارات مقتدا صدر ۰ایراد شده است

      ۰عراق اعزام نماید حفاظت از سد موسل بهتن از سربازانش را بمنظور  ۴۵۰بتعداد 

تحلیل  تقابل دوگانه و دقیق بمنظورشناخت باید گردید که  متذکر درمورد مسایل مربوط به کشورعزیز٬   

از ما درشرف تکوین می باشد٬  سرزمین اراضی دربازی های کنونی که در  تعامل های چند گانهمنطقی 

مورد  مورد نظر را  موضوعات ٬موجود  عینی حقایق  نظرداشت در با مغزسرد و  با جمعما میطلبد که 

 فاکت ها و حقایق   شناخت در درک واندکترین سهل انگاری  ۰قرار دهیم موشگافانه  بررسی  و  مطالعه

موفقیت  از موارد٬ عدم  و در بسیاری   برعکس آن٬ دچار سردرگمی شده  و یا  یا کم بها دادن موجود و

      ۰ببار خواهد آورد

  ۲۰۱۶اول ماه جنوری سال        

     

    

    

 


