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   و ترور ھای ناتوجنگ ھا
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  .ورناتو، جنگ و تر:  آنھا را با ھمديگر بايد تشريح کنيمۀما سه پديده داريم، که رابط

وقوع ه  ناتو و جنگ بپردازيم، می خواھيم تشريح کنيم که ترور چيست؛ در کجا و چطور بۀ پچيدۀکه به پديد يناقبل از

  .می پيوندد و توسط چه کسی آغاز می گردد

  ترور مرگبار توسط دولت به عنوان يک فضيلت -  آزادی، برابری، برادری–ترور چيست؟ در انقالب فرانسه 

استفاده به ] ترور[ی جشن گرفته شد، در غوغا ھای توده ئی عليه مخالفان انقالب بورژوازی از آن ديموکراسی واقع

  .عمل آمد

ت  اياالۀ، پس از حمل٢٠٠۴ در سازمان ملل متحد در سال هيک قطعنام. امروز ترور طوری ديگر ارزيابی می شود

  :اين طور تعريف می شود" ًرسما"ر  امريکا باالی افغانستان و عراق، موجود است، که در آن تروۀمتحد

 باعث مرگ يا آسيب رساندن جدی به آنھا، ًاعمال مجرمانه، از جمله عليه مردم عوام، که قصدا"  به معنی واقعی کلمه 
ُيا گروگان گيری که، با ھدف ترس و وحشت کل جميعت، يک گروھی از مردم، افراد و يا فردی، صورت گيرد، 

ا يک حکومت يا يک سازمان بين المللی را مجبور به يک عمل يا منع آنھا از يک عمل، جميعتی را تھديد کردن، ي
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ُ در کنونسيون ھا و پروتکل ھای بين المللی می باشند  - تروريزم–جرايمی که در معنی و تعريف، مطابق با تعاريفی از  ُ

ی از اين قبيل، توجيه ئذھبی يا تأمل ھاتحت ھيچ شرايطی ، مانند داليل سياسی، فلسفی، ايديولوژيک، نژادی، قومی، م(
شده نمی تواند، و از تمامی دولت ھا خواسته می شود، که از اين نوع جرايم جلوگيری کنند، اگر جلوگيری شده نمی 

،  ترور ناميده می )"ِتواند، بايد اطمينان حاصل گردد، که مجازات مطابق به شدت جرايم اعمال شده، تطبيق خواھد شد
  .شوند

 بدون - اين تعريف طوالنی را، ترور و اعمال خشونت آميز، توسط گروه ھای غير دولتی عليه ساختار ھای دولتیۀھست

  .دھد  تشکيل می-توجه به ماھيت دولت ھا 

 ۀاز  شانزده ھزار حمل اضافه تر)  ھنور در دسترس نيست٢٠١۵ سال ئيۀاصاح( ٢٠١۴با توجه به اين تعريف در سال  

 ١٢٠٠٠ ًتقريبا. انسان گرديده است ۴١٠٠٠ و زخمی شدن ۴٣۵٠٠پيوسته است، که باعث مرک تروريستی به وقوع 

يکی از عوامل اصلی آن جنگ در داخل و .  اين تعداد خيلی افزايش يافته است٢٠١۵در سال. نفر گروگان گرفته شده اند

  . اطراف سوريه بود

م، که در آن بيشترين کشته شدگان ترور وجود داشته، ی معطوف می کنيئ ھای کشور ھاصائيهحاال توجه خود را به اح

  جائی که ترور در آنجا اعمال وحشت انگيزی بر پا کرده است

  )٢٠١۴: (ُی با باالترين کشته شدگان توسط  ترورئکشور ھا

  عراق،. ١

  نايجريا، . ٢ 

  افغانستان،. ٣

  سوريه، . ۴

  پاکستان. ۵

ِ در جايگاه اول اين لست قرار گرفت، بقيه با ھمان درجه بندی سال ين درجه بندیا در٢٠١۵  سال صائيۀسوريه در اح

  .قبل باقی اند

 که در آنجا ھای مناطقی اند ثقل مرکزنمايانگر ًای تروريستی می اندازيم، که طبعان اين گروه ھحاال نگاھی به عامال

  :استگان توسط اقدامات تروريستی، طور ذيل تعداد کشته شدلست . ترور صورت گرفته است

  )٢٠١۴(گروه ھای فعال تروريستی 

  در سوريه و عراق" داعش"ده ھزار کشته توسط . ١

  در نايجريا" بوکوحرام"ھفت ھزار و يکصد کشته توسط . ٢

  چھار ھزار و دوصد کشته توسط طالبان در افغانستان. ٣

  در سومالی" الشباب"يکھزار و ھشت صد کشته توسط . ۴

  Donetzk Republikِدر جمھوری مردم دونستک   .۵

 گروه اءِبه غير از اعمال به اصطالح تروريستی در کشور اوکراين و يا در جمھوری دونستک، بقيه ھمه بدون استثن

 اول عليه ساختار ھای ۀاين گروه ھا تعدادی در سطح بين المللی فعال اند، اما اقدامات شان در درج. ھای اسالمگرا اند

   گيرداجتماعی مناطق خود شان صورت می

 ترور در –شدت .  ترور فھرست می شود–وجود دارد، که طبق آن شدت "  يک فھرست جھانی تروريزم"به اصطالح 

  .يک کشور نظر به تعداد کشته شدگان، زخمی ھا و در مجموع آسيب ھا و تخريکاری ھای آن، اندازه گيری می شود
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  )٢٠١۴ ( ترور -ی با بيشترين شدتئکشور ھا

  عراق. ١

  ستانافغان. ٢

  پاکستان. ٣

  نايجريا. ۴

  سوريه. ۵

. است" جنوب"شاخص تروريزم جھانی نشان می دھد، که تروريزم در قدم اول يک مشکل بزرگ برای کشور ھای 

. غرب درين اواخر بيشتر و بيشتر از بين می رود" معافيت"اين . کشور ھای غربی تا حال از تروريزم در امان بوده اند

اين ستراتيژی را . صدور اقدامات تروريستی  را به غرب اعالم کرده بود" بن الدن" رھبری در گذشته القاعده تحت

  در حال حاضر – روسی، در بروکسل و پاريس ثابت می کند ۀ  طوری که حمالت باالی طيار- تکرار کرد و " داعش"

کشور "فدرال در  المانھای مسلح ی نيرو با افزايش درگيری نظام. ياده کنديژی را در عمل پتمی خواھد، که اين سترا

  ........ نيز در آينده بيشتر و بيشتر مورد ھدف عامالن ترور قرار خواھد گرفتالمان، "ھای ترور

 رشد ترور را مھيا می سازد، می ۀ پايهول اين جنگ ھاست و کؤ مسهال اصلی بپردازم، که کؤقبل از اين که به س

" بوکوحرام"يا " الشباب"، و چه "طالبان و القاعده"يا " داعش"چه .  تشريح کنمخواھم کوتاه رابطه بين ترور و اسالم را

ھا اند و توسط عربستان سعودی و قطر از نگاه مالی و "  وھابيست-َسالفيست "ه به تھمه گروه ھای اسالمگرای وابس

  .لوژيستيک حمايت می شوند

ًل ناشی از اسالم برای غرب عمدتامشک  مھمترين منابع، به ويژه نفت یجوامع اسالمی بخش بزرگ به اين دليل است، که ُ

فلھذا آنھا .   دارند-" شاخ افريقا "–ت ھای مھمی را در مسير حمل و نقل جھانی يعآنھا موق. گاز را کنترول می کنندو

ھمکاری  جھانی در پی ۀاز ھمين لحاظ  ستراتژيست ھای سرماي. قادر اند، قاطعانه در چرخ اقتصاد جھانی مداخله کنند

  . با ارتجاعی ترين رژيم ھای اسالمی اند

ُاسالم، در افريقا، آسيا و ھمچنان در اروپا در حالت رشد است، که عليه نخبگان کشور  بطنھمزمان، يک نيروئی در 

َھای خود شان و عليه غرب قد علم می کنند نسل جوان در کشور ھای اسالمی به مقايسه با ديگر مناطق جھان  به شدت . َ

  .ر اجتماعی انديِاين گروه سنی قادر به قاطع ترين مبارزه جھت تغي. شد می کندر

اسالم يک جايگزين برای . باز می کند" انقالبی "ۀاسالم برای اين جوانان يک فضای مشروع و ارزنده برای مبارز

ظامی عليه غرب نيز رژيم ھای فاسد و بی اثر در کشور ھای اسالمی و عالوه بر اين، يک برنامه جھت مبارازات ن

  . چه در داخل کشور ھای اسالمی و چه در کشور ھای غربی-کند ارائه می

، "کواشی"برادران . ئيد می کندأرا ت] مبارزات نظامی عليه غرب[ اخير ۀين رابطه، حمالت تروريستی پاريس نکتادر

ری بودند، که در کشور فرانسه تولد و ن الجزايارا انجام دادند، از مھاجر" شارلی ابدو" طنز – ۀکه حمله باالی مجل

 و فرانسوی انجام داده شد، ھمه از نسل دوم جيمی توسط جوانان بل٢٠١۵مبر ی که در نوي دسته جمعکشتار . شدندتتربي

به کشور ھای غربی " جنگ مقدس"يا گروه ھای تروريستی ديگر از صدور " داعش"اگر . ن مسلمان بودندامھاجر

فرانسه دارای . ن از ھمين اجتماع بزرگيست، که تحت تبعيض شديد  نژادی قرار داشته اندصحبت می کنند، مقصد شا

اکثر اينھا مجبوراند، در محله ھای فقير نشين اطراف .  درصد می باشند۵ دارای المان در صد شھروندان مسلمان و ١٠

ِ تأمين دوامدار گروه ھای ۀلکه تضمين کنندتنھا غير انسانيست، به اين ن. شھر ھا با کمترين مزايای اجتماعی زندگی کنند
  . نيز می باشدتروريستی
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   و ترورالمان  ناتو، ارتش - جنگ

  . می کنندءِ چه رول را در تشديد ترور اجراالمانالی می پردازم، که ناتو و ارتش ؤاکنون به س

 جنگ ھای ويرانگری  د گفت کهرا توضيح خواھم کرد، در قدم اول اينقدر باي ُبه منظور ارزيابی کلی، که جزئيات آن

ُ و باعث بيشتر شدن اقدامات تروريستی می شوند، به صورت کلی حاصل يا  ريقا جريان دارندفکه در شرق ميانه و ا

ی در المان مداخالت نظامی ناتو به رھبری امريکا ست، که توسط نظاميان ۀ سياست ھای غرب، به خصوص نتيجۀنتيج

 . ند ھمراھی شده اً موارد جداۀھم

نج کشور اصلی  افغانستان و پاکستان  چھار از پسوريه ، عراق، . کنيم  کانون جنگ و ترور آغاز می-با  شرق ميانه

َ تروريستی دورادور جھان را بسازد، اين گروه مديون امريکاستۀتوانست، يک شبک" القاعده"اين که . تروريزم است َ .

مورد حمله قرار گرفته " القاعده و طالبان"ت حمايت می شد، توسط دولت کابل، که توسط اتحاد جماھر شوروی به شد

می شد، که تمام توانائی، و سالح ھای شان را در قدم اول از ايالت متحده اخذ می کردند، که حتی با نيروی نظامی خود 

  . در واقيعت وجود داشت" َرنبوی ھاليود"به صد ھا و ھزار ھا . در کنار تروريست ھا قرار گرفتند

را  به خاطر کمک امريکا به گروه ھای اسالمگرا نکوھش کرد، "  برژينسکی")"کارتر"مشاور امنيت ملی (زمانی که 

   "شما چه می خواھيد، ما با اين کار خود شوروی را دفن کرديم": او در جواب گفت

کشتار دسته جمعی با حمله با برج ھای دوقلوی نيويارک ، ھمچنان به تعقيب آن قتل عام در افغانستان، در اثراقدامات 

 دستور ًالمان اخيراقوای نظامی . نظامی ناتو، که تا امروز دوام دارد، بدون سياست نظامی امريکا غير ممکن می بود

  .دريافت کرد] از پارلمان اين کشور [را] اقدامات نظامی در افغانستان[گسترش بيشتر 

در قدم اول نتيجه " داعش"بود، به وجود آمدن " القاعده" نظامی امريکا در افغانستان به خاطر ترس از ۀاگر دليل مداخل

ی که، گويا عراق سالح ھای کشتار دسته يبا ادعای جعل. باالی عراق است   شانارادۀو  نظامی امريکا  ۀِيا حاصل حمل

 بين ۀتالش کرد، تا موافقت جامع" جورج دبيلو بوش"ا توليد و ذخيره می کند، دولت امريکا تحت رھبری جمعی ر

نجاميد، امريکا با نقص تمام قوانين بين المللی که اين موافقت به تحقق ني زمانی. المللی را برای اين حمله به دست آرد

نستان، نھاد ھای دولتی ا افغبه مانند. می ناتو نيز صورت گرفتدر اين جا اقدامات نظا. بازھم باالی اين کشور حمله کرد

از بقايای اين . بود" دولت شکست خورده" چيزی که از آن  باقی ماند، يک .را در عراق نيز ويران کردند

به وجود آمد، که حاال " داعش"يا به طور مشخص از افسران و واحد ھای نظامی اردوی سابق عراق، " ورشکستگی"

  .ی بزرگ عراق و سوريه را تحت کنترول خود داردبخش ھا

َ به بعد در صدد آن شد، تا از نظرسنجی ھای ديموکراتيک تونس و دمشق ٢٠١١غرب از سال"  بھار عربی"در پی  ِ
در ليبيا، . ر سياسی رژيم به نفع خود بھره برداری کندي دستور ھا و مقرره ھا از اين تغيۀ، توسط ارائ"ر رژيميتغي"جھت

تنھا دچار ھرج و مرج ھا شد، بلکه ه اين کشور بعد از آن ن. ی ناتو سرنگون شدِيگر نظام اقدام ھای دۀبه وسيل" فیاذق"

  .تبديل گرديد" داعش"به پايگاه مستحکمی برای 

. تمام اين درگيری ھا و مداخالت نظامی باعث ازدياد تعداد پناھندگان و ھمچنان منجر به ازدياد اقدامات تروريستی شد

  . رژيم استفاده گردد–ر يبرای تغي"  بھار"در سوريه نيز قرار بود، که از . کشور سوريه به تکرار صدمه خورد

ه توابس" جبھه النصر"به خصوص . به طور وافر مسلح ساخته شد" اسد-رژيم"توسط غرب عليه " ارتش آزاد سوريه"

ًعمدتا" داعش"و گروه " القاعده "به  ت عربی، با دادن سالح و پول تقويۀ و امارات متحد توسط عربستان سعودی، قطرُ

، "اسد"، از بين بردن علوی ھا و عيسوی ھا، راه صاف کردن برای مخالفين "اسد"از بين بردن : ھدف روشن. شدند

  .و طرفداران او اند" اسد"بھتر از ] مخالفين[حتی وحشی ترين آنھا 
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  " اسد" بين مخالفين و صحبت جھت ٢٠١٢ی روسيه را در سال ت خود، قدرت ھای غربی پيشنھاد ھايعنظر به اين موق

اما ". اسد"و يک راه حل آبرومندانه برای .  سالح به مخالفينارسال، قطع مذاکرهشرط روسيه برای اين . رد کردند

در آن زمان،  سال   .  ديگر در قدرت باقی خواھد ماندۀ فقط چند ھفتدر ھر صورت" اسد"غرب تصور می کرد، که 

) ٢۵٠٠٠٠(ينجا ھزار تعداد به دوصد و پ نفر رسيده بود، امروز اين ٧۵٠٠ُتعداد کشته شدگان درسوريه به  ٢٠١٢

 ميليون ديگر در داخل کشور ٧بيشتر از .  ميليون انسان سوری از کشور شان فرار کرده اند۴رسيده است، و باالتر از

  . در حالت فرار اند

 عالوه، بايد با هب. َبا بمباردمان از بين برد" افیذق" را نمی توان، مانند "اسد"روشن است، که ) ٢٠١۵(در حال حاضر 

در غير . عربستان سعودی در صدد نابود ساختن اين راه حل است. روسيه و ايران، جھت يک راه حل به موافقت رسيد

 بزرگ ۀر با ھنگامض حا درزندان بود، به خصوص در حالرا که از چھار سال به اين طرف" ِالنمر"آن رھبر شيعان 

  .شتُئی، نبايد می کرسانه 

  : در خارج قرار ذيل استالمانموريت ھای أِلست فعلی م.  در تمام اين مداخالت نظامی دخيل استالمانارتش 

  المانموريت ھای کنونی ارتش أم

  سوريه

  افغانستان

  عراق

  لبنان

  سوماليا

  سودان

  سودان جنوبی

  صحرای غربی

  ِلبيريا

  کوزوو

  مديترانهبحيره 

  شاخ افريقا

در اين فھرست . در لست فوق تمرکز واضح باالی شرق ميانه، شمال افريقا و مسير پناھندگان قابل تأمل است

 .جريا مد نظر گرفته نشده استي، طور مثال در ناالمانآموزگاران نظامی 

، مانند مناطق ِثقل رقابتیاکز مردرنقاط  حفاظت از منافع سرمايه جھانی :  واضح و روشن استالمانموريت ارتش أم

 نفت و گاز در شرق ميانه و در افريقا، ھمچنان حمايت نظامی از مسير ھای جھانی حمل و نقل، و مرز ھای ۀتوليد کنند

  . اروپا عليه پناھندگان، که اکثريت آنھا از کشور ھای جنگزده و بدبختفرار کرده اندۀاتحادي

ّسابق خود را کامال  رھا کرد،  و جايگاه خود را، به حيث يک " نظامیفرھنگ خويشتنداری "، به اصطالح المان

، نقش يک قدرت تھاجمی در المان، ھدف المانقرار اعتراف دولت . بازيگر جھانی به مفھوم نظامی آن عوض کرد

بديل   نظامی ت- بايد به يک رھبری سياسی المانرشد و اھميت اقتصادی کشور .  شکل دادن جھان است ورونق دادن

 قدرت را در اروپا یت متحده امريکا به جانب آسيا و اوقيانوس آرام، يک خال اياالحرکتی،  المانُاز نگاه نخبگان . شود

  .ُ پر کردن اين خالء را داردۀ توانائی بالقوالمانايجاد کرد، که 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 به نام المانياد وابسته به دولت  از جانب بن– کنفرانس امنيتی سال گذشته – در زمان مناسبی المانِاين ستراتيژی جديد 

نظر به اين ستراديژی، نظام جھانی . معرفی گرديد" ليت جديدو مسؤ- قدرت جديد" تحت عنوان " بنياد علوم و سياست "

  .در حالت گذار قرار دارد، خطرات امنيتی جديدی ناشی از آن به وجود خواھد آمد

ع خودش است، کمترمايل به برقراری نظم جھانی به حيث يک ذھنش مصروف کمبود مناب"  امريکا  چونۀت متحداياال

،  بنا "روتمند، اين قدر امن و اين قدر آزاد نبود، مانند امروزثھيچ گاھی اين قدر " که المان" قدرت بزرگ استرھبر 

. طابقت نداردنقش سياسی قبلی آن با اھميت اقتصادی آن م. ُآن نيز به ھمين تناسب رشد می کند" ِليت جديدومسؤ" براين 

  . ھنوز يک قدرت خالق، اما در حالت انتظار استالمان" 
و از نظم جھانی تضمين "  جھانی شدن"  بيش از ھر کشور ديگر ازالمان. خارج شود" حالت انتظار" بايد از اين المان

مام معنی برای يک  می خواھد،  طرز زندگی فعلی خود را حفظ کند، پس بايد با تالماناگر . "شده، بھره مند می شود
نظم جھانی مسالمت آميز و مبتنی برقانون کار کند؛ با تمام امکاناتی که در اختيار دارد، از آن جمله ھرزمانی و درھر 

  ".مکانی که الزم باشد، با قدرت نظامی
پرياليستی يژی امت امريکا و مرکز ثقل آن در اقيانوس آرام، با يک سترا–، با طرح المانن نظامی ااين جملۀ متفکر

ھرزمانی و درھر "به اين مفھوم، چون ساختار جھانی در حال حاضر به نفع ماست، ما ھم بايد . تعاونی تطابق دارد

  .ازين ساختارحمايت کنيم" مکانی که الزم باشد، با امکانات نظامی

ِی را ا صائيهگی احصندوق بين المللی پول به تاز. اين يک اعالم جنگ متداوم عليه کشور ھای فقير در جھان است

 صنعتی ، به مقايسه به ميانگين جھانی، سه برابر درآمد ملی  را دارا ۀ کشور پيشرفت٣٧منتشر کرد، که بر اساس آن 

 ايه احصائيه کشور، در مرز توسعه و توسعه نيافته، با يک سوم درآمد ملی در پايان ترين سطح ١۵٢در حالی که  .اند

 و ناتو اين يک اعالم المانِشور ھا سياستی عليه اين عدم تناسب، عملی گردد، پس برای اگر زمانی درين ک. قرار دارند

حتی اگر نشانه . ر نکنديجنگ است، که بايد حتی با قدرت نظامی باالی آن حمله کرد، تا ساختار جھانی حال حاضرتغي

  .   نظاميستۀی از اين سياست به نظر رسيد، لزوم به يک حملئھا

صدای شان را . ر داده انديرا کمی تغي ر چنين وانمود می شود، که پروپاگنديست ھای ناتو شعار شاندر ضمن، در ظاھ

رئيس کنفرانس امنيتی مونشن چند ھفته پيش اعالم  " Ischingerايشينگر " َعوض بم  زيل می خواننداندکی پائين آورده 

ک روند ديپلوماسی قوی نياز داريم، که عوض اتھامات ما به ي. ما بازگشت به ديپلوماسی را پيشنھاد می کنيم" کرد  که

  ".بدون اقدامات نظامی، بدون پروپاگند ھا و بدون کج بحثی ھا. متقابل، اعتماد جايگزين گردد

ر پروپاگند ھای ناتو يشايد دليل تغي. ی واضح ترا اروپا پيشنھاد ھای مشابه را ارائه کرد، اما تا اندازه ۀ کميسيون اتحادي

.   اروپا کار می شودۀيژی جديدی به حيث شالودۀ سياست امنيتی اتحاديتدر حال حاضرباالی يک سترا. شدھمين با

  :تحت عنوان"   Mogheriniموگرينی "  اروپا ۀِکوميسار اتحادي

تر تباط است، در گذشته مناقشه برانگيزر که بيشتر باھم در ایجھان. ر جھانیيِ اروپا دريک محيط  در حالت تغيۀاتحادي"

 اروپا از ۀ اتحادي- ،  درگزارشی درين رابطه اشاره می کند، که سطر ھای اول سياست امنيتی "و پيچيده تر نبوده است

 تر و آزاد تر از اروپا ھرگز مرفه تر، امن" د که،دھن اين سطور شرح می.  تا چه اندازه منسوخ و کھنه اند٢٠٠٣سال 

  ".امروز نبوده است

جھانی "در دنيائی که ھنوز ھم .  سروکار داريم، که توازن قدرت ھا در آن مشخص نيستیھاندر حال حاضر ما با ج

ِاين امر به ويژه در يک . می شود، اروپائی ھا بايد باھمديگر در يک قطار بايستند، در غير آن بيچاره تر خواھند شد" تر
  . ، مقابل آن ايستادگی کندجھان مناقشه برانگيزتر صدق می کند، که غرب فقط با ھبستگی قطعی می تواند
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اروپائی ھا می خواھند، از .  اروپاستۀ مشکالت داخلی اتحاديۀنشان دھند] در داخل[دليل اين اظھار نظر ھای معتدل

  .اين طريق، از نشانه ھای مليگرائی و از ھم پاشيدن يک بالک قدرت جلوگيری کنند

ھمچنان در سوريه، عراق، .  تسناتو در افغانستان فعال ا. شودی  نظامی استفاده مۀاما در بيرون از اروپا از ھمان نقش

موريت أم اروپا اين.  افريقاۀ مديترانه، در شاخ افريقا و در کشور ھای اتحاديۀاوکراين، در مرز ھای روسيه، در بحير

  .خود را توسعه بخشيد

می تواند، به سرعت دامنگير ُخطر جنگ ھای بزرگی را در پيش رو داريم، که " جنبش مصمم صلح"بدون بسيج يک 

   .مناطق خود ما گردد

  

    

    ٢٠١۶ جنوری ٢۴:   نشرتاريخ

 

 

 
 


