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 ۰۲1۱۱11۱۰۲         سپنتا دادفر رنگین داکتر
 

 است مشترک تهدید المللی بین تروریسم
 

 پایتخت پکن، شان، شیانگ امنیتی کنفرانس در سپنتا دادفر رنگین داکتر سخنرانی متن - 13۳3 قوس ۵ چهارشنبه
 ۰۲1۱ نوامبر ۰۰-۰۲ چین، مردم جمهوری
 چین، مردم جمهوری دفاع وزیر و دولت کنسولر (Chang Wanquan) وانگوان چانگ جنرال جاللتمآب

 جنراالن وزرا، جاللتمآبان
 دانشمندان،

 آقایان، و ها خانم
 دانش برای چین انجمن رییس ( Lui Chengjun) جون چنگ لوی جنرال از

 که کنم می تشکر (China Association for Military Science) نظامی
 نوازی مهمان از کنم می تشکر و آوردند فراهم را سخنرانی این زمینه من برای

 .چینی دوستان گرم و نظیر بی
 آقایان، و ها خانم

 دوم جهانی جنگ از پس بار نخستین برای. باشیم می رو روبه سرد جنگ پایان از بعد های سال ترین پرتنش با ما
 وقایع. است شده نگرانی موجب روسیه فدراسیون و ناتو عضو کشورهای میان هایی تنش اوکراین، وقایع دلیل به

 و همکاری جهان، کشورهای بیشتر برای مشترک تهدیدهای و ها ناگتن رغم علی که است شده موجب اوکراین
 گذشت، اوکراین در که چه آن تکرار از کشورها از برخی. ببیند آسیب المللی بین تروریسم با مبارزه امر در همسویی

 از پیش اوضاع به بازگشت و بزرگ کشورهای رقابت میدان به شان کشورهای شدن تبدیل از کشورها این. اند نگران
 خود امنیتی حوزه در ناتو سازمان پیشروی از روسیه فدراسیون که گونه همان. دارند بیم آشکارا گذشته قرن نود دهه

 .است نگران
 ما. کند می ایجاب را آسیایی کشورهای میان بیشتر همسویی و همگرایی که دارد وجود مشترک و جدی تهدید چند
 تشکیل را مشترکی تهدیدهای طلبی جدایی و یافته سازمان جنایات المللی، بین تروریسم آسیا، در که دانیم می همه
 برای را جدی تهدید المللی، بین تروریسم. دارد قرار المللی بین تروریسم شک بدون تهدیدها، این صدر در. دهد می

 .دهد می تشکیل اقتصادی رشد و ها دولت موجودیت ارضی، تمامیت امنیت،
 امنیتی جمعی استراتژی یک فاقد آن، از هایی بخش حتا و آسیا قاره گیرد، می صورت که هایی تالش برخی رغم علی
 زود بسیار هنوز غیره و ارضی اختالفات ای منطقه های رقابت سیاسی، های واقعیت داشت نظر در با شاید. باشد می

 خصوص به کنونی، جهان های واقعیت و ها  ناگتن اما شود گفته سخن آسیایی جمعی امنیت نظام یک از که باشد
 .کرد برخورد بیشتری جدیت با امر این به باید که دهد می نشان ما، جهان در قدرت مناسبات دورنمای

 در خام مواد عظیم منابع سو یک از. است شده مبدل توسعه اصلی مرکز به و جهانی اقتصاد رشد موتور به آسیا
 آسیا شرق جنوب تا چین از کشورهای اقتصادی رشد دیگر سوی از و است گرفته قرار مرکزی آسیای و میانه خاور
 هم و آسیا قاره ثبات هم مناطق، این در ثباتی بی و امنی بی نوع هر. کند می را منابع این به بیشتر دسترسی ایجاب
 .دهد می قرار تهدید معرض در را جهان ثبات

 آسیا، قاره تا شده موجب المللی بین روابط در بیستمی قرن های پالیسی و استعمار دوران از مانده میراث به اختالفات
 .باشد رو روبه امنیتی همکاری و اقتصادی همگرایی امر در جدی موانع با آسیا، شرق جنوب و میانه آسیای خصوص به

 ای منطقه های حل راه پی در آسیا قاره مردم ما تا کند می ایجاب مشترک تهدیدهای و اقتصادی توسعه ایجابات اما
 ما منطقه برای پایدار امنیت موجب جهان، در کنونی حاکم های استراتژی که دهد می نشان جهانی های واقعیت. باشیم
 .است نشده
 آقایان، و ها خانم
. دارد قرار فروپاشی آستانه در عمال کشور این امروز عراق، در ۰۲۲3 سال در حسین صدام رژیم سقوط از بعد

 در هستیم، رو روبه آن با کشور آن در امروز ما که چه آن اما شد معمرالقذافی رژیم سقوط به منجر لیبیا در مداخالت
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 با نفوذ های حوزه سر بر جنایتکار و نظامی گوناگون های دسته آن در که است دولت بدون جغرافیای یک واقعیت
 .باشند می جنگ در دیگر یک

 نهایت در و دولتی نظام ارضی، تمامیت. است سرد جنگ دوران نیابتی های جنگ یادآور سوریه، در داخلی جنگ
 .است گرفته قرار جدی تهدید معرض در گوناگون ادیان پیرو سوری شهروندان زیستی هم

 شورای حقانی، شبکه یمن، و سعودی در عرب، جزیره شبه در القاعده سوریه، و عراق در (IS) اسالمی دولت
 طالبان تحریک القاعده، ازبکستان، اسالمی جنبش شرقی، ترکستان اسالمی جنبش طیبه، لشکر طالبان، کویته

 یکی حمایت در و بینند می آموزش دارند، پناهگاه ما منطقه در باشند، می فعال ما منطقه در دیگر بسیاری و پاکستان
 .کنند می حمله دیگر کشورهای به ها، دولت از
 صدر در اسالمی، افراطیت موضوع باز ما منطقه در خصوص به و المللی بین سیاسی های حلقه در روزها، این در

 هانتنگتون سامویل های فرهنگ تصادم تیوری به حتا ها، برخی. است گرفته قرار سیاسی های گفتمان اجندای
 .آورند می روی «ها تمدن تصادم یا» و «ها فرهنگ تصادم» باره در 1۳۳۲ الس از امریکایی شناس سیاست
 در که گیرد می صورت جغرافیایی در ها عام قتل این بیشتر که دهد می نشان ما منطقه و خاورمیانه خونین واقعیت

 کنند، می عمل اسالم نام به که تروریستی های گروه و اسالمی دولت اصلی قربانی. است گرفته قرار تمدن یک متن
 .است نادرست کامال باشیم، می رو روبه تمدنی جنگ یک با ما که گمان این رو این از. اند مسلمانان

 مانند مسایلی. دارد اجتماعی های علت اول قدم در است، کرده بلند سر اسالم نام به که افراطیتی و رادیکالیسم
 ویرانگر میراث و مدرنیته دوران به گذار مشکالت و اجتماعی عدالت نبود دموکراسی، کمبود فقر، ماندگی، عقب

 .دارند موثر نقش اندونیزیا و پاکستان تا افریقا شمال از افراطی های دسته خونین رویکردهای در استعمار
 در استراتژیک ابهامات در نرسد، پیروزی به تروریسم ضد جنگ تا شد موجب که دیگر اساسی دالیل از یکی اما
 به دارند، قرار المللی بین تروریسم تهدید معرض در مستقیما که آنانی حتا گوناگون، کشورهای. است نهفته جنگ این

 .باشند می متاثر استراتژیک ابهام این از گوناگون درجات
 چنین هم و جنگ تا است شده موجب افغانستان، در تروریسم با مبارزه در استراتژیک ابهام که بگویم خواهم می

 دولت» با کنونی جنگ اعالم در. نگیرد صورت آن اصلی های پناهگاه و ها خاستگاه بر تروریسم، با مبارزه
 .است اشکاالت همان دچار استراتژی این نیز داعش، ،«اسالمی
 رو روبه شکست با شده ضعیف ها دولت که کند می بلند سر جاهایی در المللی بین جهادیسم که است این تلخ واقعیت

 در. باشند آورده فراهم جبهه پشت و پناهگاه ها آن برای هایی دولت که این یا و باشند خورده شکست که این یا و شوند
 تا افریقا شمال از وسیعی منطقه مردم برای رو، این از. است بوده همین واقعیت استثنا بدون معاصر جهادیسم مورد
 :توان می چگونه که است این اصلی موضوع آسیا، قلب
 افراطی های دسته آن در که قلمروهایی و دولت فاقد های سرزمین به منطقه این کشورهای قلمروهای تبدیل از 1٫

 .کرد جلوگیری کنند، می فرمایی حکم جنایی یافته سازمان های دسته و تروریست
 ها دولت و داد گسترش منطقه این در را پرورش و آموزش و اقتصادی توسعه اجتماعی، عدالت توان می چگونه ۰٫
 داشت نظر در با مردم اراده از برخاسته و قانونمدار های دولت به اجتماعی و سیاسی اصالحات طریق از را

 .داد ارتقا کشورها، این اجتماعی و فرهنگی های واقعیت
 به ها دولت زوال از شرقی جنوب آسیای و میانه آسیای تا عربی میانه شرق از وسیعی ساحات در توان می چگونه 3٫

 .کرد پیشگیری تباری و قومی کوچک های دولت
 جنگی اقتصادهای به ملی های اقتصاد فروپاشی و زوال از توان می چگونه شدند، ضعف به مبتال ها دولت اگر و ۱٫
 کرد؟ جلوگیری نامشروع و

 .گفت پاسخ کنونی جهان های واقعیت پرتو در ها آن به باید که هستند جدی های پرسش همه ها این
 ما جهان سالمت و صلح برای جدی تهدید یک و خطرناک واقعیت یک امروز المللی بین جهادیسم که دانیم می ما

 گاه و سوریه و عراق هم گاه و افغانستان، متوجه را جنگ تمرکز گاهی که است این جهادیسم این واقعیت. باشد می
 و کند می تهدید را کشورها تمام امنیت المللی بین جهادیسم دوامدار انقالب. کند می دیگر جاهای یا و افریقا شمال
 هدف را جهان های کشور از بزرگی حوزه اما است تغییر در آن تمرکز که جنگی. است سیال جنگ یک ها آن جنگ
 .است داده قرار

 خود حمایتی چتر زیر را ها آن های دولت که باشند داشته دوامدار تمرکز توانند می جاهایی در فقط ها، جهادیست
 جنبش های تروریست و افغان طالبان مورد در امر این. برسانند تجهیزات و آموزش جبهه، پشت ها آن به و گرفته
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. سوریه و عراق در اسالمی دولت های تروریست مورد در که است صادق اندازه همان به شرقی ترکستان اسالمی
 کردن، خطاب شورشگر را ها تروریست یا و بد و خوب به ها آن تصنیف و تروریسم برابر در دوگانه سیاست
 .است خطرناکی سیاست

 جوامع های عدالتی بی و گسیختگی در شبهه بی خاورمیانه، در اسالمی دولت تروریسم ارتقای و تداوم های علت
 نتیجه در چه و سوریه و عراق مانند خارجی مداخالت دلیل به چه منطقه، های دولت ضعف و خاورمیانه اسالمی
 .است نهفته منطقه، های قدرت های رقابت

 کشورهای از برخی در روستاها، یا و بزرگ شهرهای های حاشیه جوانان چرا، که باشیم یابی علت پی در باید ما
 این تا و جویند می توسل داعش و طالبانی تروریسم خونبار ایدیولوژی به اروپایی مسلمان جوانان حتا یا و اسالمی

 .بارانند می مردم سر بر را خشونت و خون حد
 به تا بود خواهد بهتر پردازد، می امنیتی و خارجی سیاست سازی نظامی و اردوها بسیج به تنها که سیاستی جای به

 توسعه سیاست، به مردم پشتیبانی جلب مانند هایی راه. شود آورده روی تروریسم با مبارزه فراگیر سیاست یک
 به این. پایدارترند های حل راه ای، منطقه اقتصادی و امنیتی های همکاری تحکیم تربیه، و تعلیم گسترش اقتصادی،

 رکن مثابه به گری نظامی از اجتناب بلکه. نیست کند می ایجاب که جایی در تروریسم، با جنگ از اجتناب معنای
 سیاست یک به و منطقه این مردم به تا کند می ایجاب همه از قبل سیاستی، چنین. است تروریسم با مبارزه اصلی

 .شود توجه باشد، داشته جای مردم درون در که طلبانه اصالح آرام
 نایره افروختن بر. باشند داشته خودی جوامع در ریشه که دارند نیاز ی طلبانه اصالح های جنبش به خاورمیانه مردم
 شرق مردم. است شده تروریسم تقویت موجب سوریه، مانند باشند، می موثر های نظام دارای که کشورهایی در جنگ
 از تهی های سرزمین نه و داعش نوع از اسالمی خالفت نه خواهند می دموکراسی و اقتصادی رفاه عدالت، میانه
 .دولت

 سپاسگزارم شما توجه از
 تشکرصبح ۸ین سایت وزاز 


