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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م١٠/٠١/٢٠١٠                                 ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

  دنممد واقع نمی شو ،فعاليت های کورکورانه بر ضد ترور
  

توسط  جز  های خاص تأمين نمی گردد هامنيت با نسخ. ب آنرا بايد در نظرداشتقدر مبارزه با تروريزم معيار و عوا
  . وی که متمم يک ديگر قرار گيرند حمايه،تدابير منطقیاتخاذ 

  
 از نظر کميت در ۀ بيشتر از اين لحاظ  توسع.  استخبارات منابع غربی تجهيز گرديدند٢٠٠١ سپتمر سال ١١بعد از 

 ١٠٠با  مؤسسۀ اطالعاتی جمع يک ادارۀ همآهنگی ١٥همين حال . دستگاه امنيت اضالع متحدۀ امريکا بی معنی است
 ِ قبل از پنج سال اين جهان.  مغلق را تشکيل داده اندLabyrinth مليارد دالری البيرنت ٥٠جۀ هزار کارکنان و يک بود

ً  تجديد گرديد ولی در ريفورم های . کاک ها تغييری بميان نيامد بيروکراسی آن همراه با تلفات احتعقب پرده عميقا
مثالً  در . امات بيشتری را ايجاب می نمايد اصالحات کيفی اقد،برخالف. بيشتر نتايج مطلوب را در بر نخواهد داشت

 در اروپا تصوير طور عادی . صرف از هشت نفر يک تن يک لسان بيگانه را می داند)سی آی ِای(خدمات خارجی 
؛ در آلمان نسبت به افراطيت در .برتانيای کبير و فرانسه دفاع مسلکی عامل را در اختيار دارند: رنگه به نظر می آيد

 مانند سويس  لوحخالهای موجود اند؛ و بعضی از کشورهای خوشبخت يا ساده" ت از مشخصات شخصحفاظ"برابر 
  .باور دارند که اين ها از تروريزم تهديد نمی گردند و می توانند از اتخاذ تدابير غير مطلوب کنار بمانند

  

  در بين افراطيت ها 
، در پرواز بود Detroitديترويت  را که به سمت از وقتيکه يک جوان نايجريائی کوشش کرد يک طيارۀ مسافربری

 های اخير در ماه.  اختيار کرده استیشکل ديگرتروريزم با مباحثۀ بين الملل در مورد مبارزه تأثير سقوط دهد، 
 ً چه وقت گوانتانامو مسدود می گردد؟ قدرت : بدور انسان ها و حقوق عامه می چرخيد مذاکرات سياسی اکثرا

 گرام مواد انفالقی که در ٨٠. محدود می گردند ادلۀ مشخصات شخص بين اروپا و امريکا چطوراستخبارات و تب
 که به تازه تن لـُچ Scannerسکنرچه وقت می تواند : دوخته شده بود، کلمات کليدی ديگری را بميان آوردزيرجامه 

مکمل بين خدمات اطالعاتی گی از استعمال آن جلوگيری می شد، نصب می گردد؟ چطور جريان اطالعات بصورت 
. يزم بين افراطيت ها درنوه سانات قرار گرفته استتروراز ع اماورای سرحدات ايجاد می گردد؟ مباحثات در بارۀ دف

در آزادی   تا، هم آرزوی قابل فهم، در مراحل آرام ودنباال می گير) عصبی( فعاليت های دستپاچگی ،بعد ازحمالت
از حمله به برجهای دوگانۀ  .، عرض وجود می کندمحدودت ها وجود داشته باشندهای شخصی حتی االمکان کمتر 
منابع پولی و مالی زياد به مصرف  در تال طم بوده و  احساساتهاینشيب و فرازمرکز تجارتی جهانی  به اين سو 

   .است) قـُرت گرديده(رسيده 
 با آن هم که . تواند معيار ديد چشم الزم استمیبهبود حاصل کرده در برابر اين سؤال که چطور دفاع  از حمالت 

است و خالف آنرا قابل باور می خواهد جلوه دهد، اصالً  تدابير مسؤل  اشخاص یرئيس جمهور اوبامه در جستجو
 و يا بم  بم سوچ انفالق- ولو که يک چاقو هم باشد–خشونتگر مشکل شده است سالح يک برای . دفاعی ناکام نبوده اند

آلۀ (به مواد انفالقی که با تيزآب ازيک پيچکاری ت تروييد بم انداز بايد اين لحاظ از . طياره قاچاق کندمکمل را به
 اينکه اطالعات در مورد سوء .منفلق می گرديد، رو آورده بود که مانند اکثر بم های خود ساخت انفالق نکرد) تزريق

در صورتيکه جريان اطالعات بين  ،ازيک جانب. يست عادی ن راحت کننده است ولی غيرقصد کننده تحقق نيافت نا
 به معيار جهانی  ١ Orwell Big Brother نظر برادران آرويلزبايد دواير بدون هيچگونه اختالل صورت پذير باشد،

در بايد نظر به اساس حفاظۀ مشخصات شخص بصورت خواسته شده عالوه برآن بعضی از موانع  .عملی شده باشد
 را از نظر  ها و ايميلیخره خدمات استخباراتی از دير زمان به اين سو شمار زيادی مکالمات تلفونباآل و.  باشدنظر

آينده ديده خواهد شد در آينده  ههمچنان بعد از يک حادث. تخنيکی ثبت می کنند نسبت يه اينکه محتوای آنرا بکار بگيرند
دفاع از ترور نيز بايد . ی يک اطالع در مورد يک سوء قصد کننده ذخيره شده ولی تحليل نشده استئکه در  جا

 کنترول مطلق اطالعات ديوانگی است؛ که نه امکان پذير و نه آرزومندی .مصرف و حاصل را در موازنه نگاه دارد
 .می باشد

 

                                            
 و با تمام نظارترا  يک دولت که از همه وقايع غير مطلوب جلوگيری می نمايد، دولتی است که تمام اطالعات دست داشته از منابع مختلف   

.يری به عمل آيدرت بکار می برد تا از همه سلوک غير مطلوب عامه قبالً  جلوگقد ١  



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  امنت با پرتسيپ پياز
ت حمله کننده در اين است که دفاع عمنف. نده در مسابقۀ دايمی قرار دارنددر هر برخورد مسلح حمله کننده و دفاع کن

آلقاعده نه تنها يک . استفاده نماينداين خال  القاعده و شاخه هايش خوب می دانند تا از .غافلگير گرددمی تواند کننده 
  توانبلکه نهايت ی باشد در حال مانند يمن، م،با مراکز ثقل متغيير منطقوی )chameleon(متلون المزاج شبکۀ 

ليکن آماده گيهای . نخست طرح پالن های لوزيستيک با مصارف زياد عالمۀ مشخصۀ آن بود. دارد نيزآموختن را
ازين لحاظ بيشتر از سناريوهای ساده مانند ديترويت   .پبچيده متکی به کمونيکيشن بوده که خوب قابل استماع می باشد

 ، حمله کنندۀ انتحاری که صرف با کالشنيکوف ها مسلح بودند١٠آنوقت . می شود، کار گرفته ٢٠٠٨در  مومبای يا
 ،  همچنان بهترين آماده گی باالفعل برای  امنيت. و در شهر حمام خون را بنا کردنددر دو هوتل لوکس سنگر گرفتند

قطار توريست ها در توانست اگر مطابق مومبای به طور مثال در برلين اول نخواهد جلو تروريست ها را گرفته 
   .آدلون سنگر اختيار گرددهوتل در مقابل پارلمان تحت آتش گرفته شود و بعداً  

 حتی المکان را  برای ِ هيچگاه معنی صد فی صد حفاظت را در بر نمی گيرد بلکه صرف ايجا مشکالت» امنيت« 
زياد می تواند مثمر واقع ) ال بال( طبقاتدر پرنسيپ پيازمبارزه با تروريزم مانند . سوء قصد کننده پيشبنی می کند

امنيت را  تمام عناصر هريک يذات خود می تواند مغلوب گردد ولی همه باهم می توانند يک شبکۀ قابل اعتبار. گردد
پنداشته می شود  شخصیمحرمانۀ  که دخالت کمتر در مسايل  تن لچ نيز شامل استScannerنردر جمله سک  .بسازند

  . به عمل آمدTel Avivا سؤال های زننده و بی مورد که به تازه گی در ميدان هوائی تعريفی نسبت به تالشی ي
امنيت مراکز خريد يا ترافيک ساحۀ . يک منجمنت ريسکها با تعيين اولويت ها ضروری می باشدايجاد برعالوه 
تاسيسات زيربنائی مانند توليد ر  ميدان های هوائی و ديگ امنيت عامه نمی تواند گرفته شود ولی بهرحال براینزديک

. هدف واقعی اين است که جامعه در برابر يک حمله تا جای امکان مقاوم ساخته شود. انرژی بايد از نظر دور نماند
ً ، قبل از اينکه يک حمله صورت  غير فعال  يیچون همه تدابير حفاظه وی مراعات گرديده نمی توانند بايد عالوتا

 معنی  کردن،پيشبينی. با وسايل تخنيکی و توسط مخبرين، تحت نظارت قرار داشته باشد ونتبگيرد، صحنۀ آمادۀ خش
قبل از اجرای آن می عمليات ترور جلوگيری از  طوريکه به ثبوت رسيده است ،دولت مخبری را در بر ندارد بلکه

  .باشد
وسانات نظريات عامه را صرف ولی مهمترين و مشکلترين اختيار کردن يک سياست استوار امنيتی می باشد که ن

 ، قبول کندرا فسخ قرارداد رئيس جمهور اوبامه بايد قبل از اينکه آزادی محبوسين يمنی گوانتانامو. سنجيده قبول کند
الميست آينده نيز نگاه داشت اسدر . دانسته نمی تواند مربوط ، را با تبليغ ضد آنها که رفتار با محبوسين گوانتانامو

کشور های غربی ضررهای به با آنکه تروريزم جهادی . ور است حتی اگر بدون محکه هم باشدهای خطرناک ضر
چلنج قابل مالحظه از نظر امنيت ولی بيشتر از نظر سياسی و آيدولوژی،  برای جوامع باز ؛حياتی رسانيده نمی تواند

 قدرت انفجار  استند کهيايد، ضد و نقيضیتا چه اندازه آزادی بايد محدود گردد تا از آن دفاع به عمل ب. گرددتلقی می 
  .ندرا از دست نداده ا

  
  پايان

 
 
 
 
 
 
  


