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 دهمدوازبخش 

 

 م ز غمتــبرانی ـده مـخونابه ز دی  دل خسته و زار و ناتوانم ز غمت

 از مانم ز غمتـم چو بـغمگین مان  ر چند به لب رسید جانم ز غمتـه

 حکیم سنائی غزنوی

 
 

چند واقعه عبور به خشونت در فرانسه در یک سال، دارای عین خصوصیات و 

 مشخصات 

 "افراط گرایی جدید "؟



بسیار بنیادی باشند. شاید الزم باشد  سؤالبه تصور من مراجع ذی صالح و با کفایت وجود دارد، که قادر به جواب این 

 که یک عده مشخصات را جهت معلومات مزید مشخص نمود؟

 :ـ اقدام به عملی که در آن صد فیصد به  خطر مواجه بوده و راه بیرون رفت وجود ندارد 

انتقام گرفتن در جهت  این  واضح است و به ما تشریح می دهد، که یک قسمت بزرگ جرایم سازمان یافته در اروپا

 مقابل تهدیداتی که از طرف قوای امنیتی باالی فامیل های اشخاصی که مقصر دانسته شده اند، می باشد.

 لوژستیکی و هماهنگ کننده مخفی را فرض می کنیم. تـ موجودیت تشکیال 

 در کجا موقعیت و جای شبکه هایی که باعِث این نوع اعمال می شوند متمرکز است.

 تاریخی در هر کارته وجود دارد. موجودیت مراکز تحلیل و تجزیه اجتماعی ـ 

 چرا این موقعیت ها، که از آن برای سوء قصد ها استفاده می شود، موجود است؟

اده دهشت افگن از یک حالت خاموشی امنیتی استف س بی کفایت است؟ زیرا که این طبقۀآیا پولی آیا دولت مستعفی ست؟ 

 گروپ های خورد داخل اقدام می شوند.صورت پارچه ها و کرده، و به 

( که نه تنها به پیچیدگی یتی که به لباس ملکی عمل می کننداستخبارات و قوت های امنو همچنان مراجع قوای امنیتی )

ی که جرایم سازمان یافته افزود می نمایند، بلکه خود شان در پالن اول سبب آن هستند. در حومه شهر ها و در ساحات

فکر می شود که در آن جا آرامی ست و هیچ نوع فعالیتی وجود ندارد و در آن جا ها چون موجودیت پولیس کم است، 

 غیره استفاده می گردد. گاه ها وه از این ساحات به حیث ساحه عبور، ذخیر

 چرا سوء قصد باالی قلمرو فرانسه؟

ت فرعی به سؤاالفرعی نمایم. بعضی  این  سؤالم چندین می توانبرعکس  اِل واقعی که من برایش جواب ندارم. سؤ

گردد. و همین کالن ترین مشکل  ئیدتأآن هم، مشکل است که جواب آن  که با وجودمی باشند  واضحاندازۀ بیان کننده و 

آن یک نه به خاطری که به معقولی این فرضیه را کنار زد. ) است، می توانیم با نا (Sciences de l’homme) علم بشر

 دلیِل نا معقول بسازیم، مگر در کوشش این هستیم که عقل و منطق و احترام را به همرای شعور ارتباط دهیم(.

 ساده است. تا  نسب یک تعداد دیگر جوابات که

 برقراری ارتباط بین فرضیه های مختلف، اجازه می دهد که دلیل سوء قصد ها را در خاک فرانسه و اروپا دانست.

  در انترنت  است، « یک رهنمای جهاد » از سبب موجودیت آیا که واقع می شوند  ییسوء قصد هاـ حمالت و

 ؟ هارم جهاد اداره می شودُسوری، محرک و بانی نسل چ نام ابوموسی ال ـ ه که توسط شخصی ب

فرانسه  باالی قلمرو جرایِم سازمان یافتهاین که چرا  سؤالاگر ما عناصری که قبال  به آن اشاره شد مورد نظر بگیریم، 

و باز هم چه رابطه بین جرایم سازمان  که قبال  از آن ذکر شد، تطبیق نمایند. « رهنمأیی»تصمیم این که از  و اروپا، و

یافتۀ اروپا و صحنه های درگیری در سوریه و افغانستان، موجود است. زیرا که این دو صحنه و هم چنان زندان 



« رهنمأ»نویسنده  راالسد، تمام شان نقاط عبور در مسیر راهازندان های بش چنان سیستم( و هم Guantanamoگَونتنمو )

 قرار دارند.؟

می توانم با جمع آوری و باز سازی دوباره معلومات که به دسترس همه مشکل نیستم، مگر  سؤالواب این من قادر به ج

 مردم است، یک سر نخ دریافت نمایم.

  ـ آیا یک رابطه بین جرایم( سازمان یافته فرانسه ـ اروپاFranco – Européenneو داعش وجود دارد؟ ) 

 را می دهند. . طور واضح بلی، زیرا که عاملیِن حمالت، همه از داعش ریفرانس خود

 ؟. چون اَبُوموسی ال ـ ُسوری، به جبهه ال ـ نُسره ارتباط دارد، آیا بین داعش و این اخیرالذکر ارتباط وجود دارد

 مان اغلب بلی.ـ به گ 

 ـ این ارتباطات ایدیولوژیکی، سازمان دهی، تشکیالتی و یا امنیتی ست؟ 

  ی که آیا یک ارتباط بین جرایم سازمان یافته در سؤالبه ما اجازه می دهد، که تا پیش بینی به جواِب  سؤالاین

اولی واضح است وحشت موجود است. فرانسه ـ اروپا و صحنه های مختلِف درگیری و جنگ ُکلی علیه 

تعریف از کتگوری  ( ادعا کردن و به ُعهده گرفتن حمالت، وen - ligneاز طریق انترنت )« کتاب رهنما»

 اهداف: عبارت اند از افزار های جنگ و وحشت. های مختلف

وری که از قضیه وجود دارد، اما دانستن آن حتمی و ضر یاثبات نمودن دوم و سوم آن غیر ممکن است به دلیِل فهم

، که چطور وقت خود را هماهنگ می سازند، و می توانند با همآهنگی وقت، کتگوری های مختلف حمالت فهمیدنبرای 

 هند تنظیم نمایند. ۀبسیار وسیع از افریقا تا به آسیای مرکزی و نیم قار ۀباالی یک ساح

نندگان لوژستیکی در سازمان دهندگان و همآهنگ ک د دارد، به این معنی که ارتباطاتاین واضح است که ارتباط وجو

، یعنی مداخله نظامی را می نماید که تنها این بسیار وسیع، ایجاب و لزوم دیِد توانایی های امنیتی شدید باالی یک ساحۀ

 در زمینه واقف می باشد.خبارات نظامی د، زیرا استنوع عملیات می تواند امنیت را برقرار نمای

باشد که عبارت است از  دارای نرمش و انعطاف پذیری می ،( در عمل خودBureaucratieبیروکراسی )مگر این 

( و یا اشخاصی که به مقابل پول Forces Spécialesتوسط قوای مخصوص )پنهانی  عملیات مسلحانۀ

(Mercenaires.استخدام می شوند ) 

( علیه وحشت داخل Globaleعملیاِت جنگ ُکلی ) در تمام صحنه های 1990از سال ( Mercenaires)ِمرسنیر ها 

حنه های مختلف از سال به ارتباطی که بین تمام صو  ِکی ها هستند.این قوای مخصوص می باشند. باید دانسته شود که 

(، وجود عراق، افغانستان، پاکستان، قفقازالجزیره، چاد، نایجریا، سودان، لیبیا، سومالیا، یَمن، سوریه، ) 1990های 

، یعنی: قوای مخصوص کدام ملک باعِث به هم پیوند دادن و رساندن خبر بین صحنه های مختلف از سال اندیشید دارد

( و شاید قبل از Post – Guerreدر هنگام متجلی شدن یا پدیدار شدِن کشمکش های حاشیوی بعد از جنگ سرد ) 1990

یک بازی امنیتی بسیار  ِز دولت ها و از طرف دیگرآن در وقت جنِگ بین دو قطب، که از یک طرف عبور از آن را

 به صورت واضح: فرانسه، انگلستان، امریکا، روسیه، و آلمان. حساس؟



 عبور و مرور اسلحه، مواداز   ، مثل وقت جنگ سرد، باید توانست1990و همچنین امروز نیز مثل سال های 

که تضمین تمویل دهشت افگنان و ممانعت کرد اقبران انفجاری، مهمات، و همچنین اموال قانونی و غیر قانونی قاچ

 عبور اشخاص و اطالعات را به عهده دارند.

بسیاری از این عبور و مرور اشخاص مسلح خود سر و غیر قانونی از طریق سرحداتی که تقریبا  بدون داشتن 

که به صورت واضح ارتباط سرحددار می باشند صورت می گیرد. این نقاط عبور از باالی سرحدات اجازه می دهد  

بین جرایم سازمان یافته فرانسه ـ اروپا،  و دیگر صحنه ها، افریقایی، شرق میانه و آسیایی برقرار نمود: این ارتباط 

که به پارچه های خورد جهت حفاظت خود تقسیم، و به صورت می گیرد توسط مجرمین سازمان یافته بین المللی، 

 نظیم و منسجم ساخته و باالی یک ساحه وسیع عمل می کنند. صورت مخفیانه حمالت خود را ت

بَحث  سابق( مثل حزب Bureaucratiqueنقطه دوم که تشکیالت منظم و با کفایت از نوع بیروکراتیک )به اساس 

 Forcesعراقی یا سوریایی و همچنان حزب اسالمی خالص و حزب پرچم افغانستان، و سر انجام قوای مخصوص )

Spéciales ).نظامیان خارجی 

چرا باالی قلمرو  قلهذا یک مراتبه که ارتباط برقرار شود بین جرایم سازمان یافته بین المللی و فرانسوی  ـ اروپایی،

 فرانسه ـ اروپا حمالت و سوء قصد ها سازمان دهی می شود؟

 ن معرفت پیدا کنیم: باز هم من در این مورد جواب ندارم، الکن بعضی عناصر شاید به ما اجازه بدهد تا به آ

، فوق العاده بلند پالن گذاری کردنهمآهنگ سازی، وقت و زمان به صورت خوب طرح ریزی و به یک سویۀ  سؤال

بین المللی و فرانکو  ۀدشامل یک قسمت از عناصری ست که به ما اجازه می دهد، تا نه تنها بین جرایم سازمان داده ش

(  که Mercenaires( که وظیفه ِمرُسنیر )Forces Spécialesو قوای خصوصی )لکه ارتباط بین فوق الذکر اروپایی ب

  ماموریت شان همآهنگی بین بازی کنان مخفی می باشد.

 ی که از این مشاهده به مالحظه می رسد عبارت است از:سؤال

، ما را به دالیل آن مطلع آیا این دو سوء قصد که در قلمرو فرانسه و به تعقیب آن تیراندازی در امریکا به وقوع پیوست

 خواهد کرد؟

( Mario Dianiاست که باالی تفکر ماریو ِدیانی ) یفرضیه های ی که من قادر به جواب آن خواهم بود،سؤالیگانه 

( Forces Spécialesمثل قوای امنیتی خصوصی ) یگروپ هایدر بارۀ من به اندازۀ کافی   اتکاء می نمایم. (1996)

ممالک مختلف که قبال  به آن اشاره شد معلومات ندارم، تا بتوانم فرضیه خود را باالی این نقاط بسازم. این یقین است که  

ارتباط بین داعش و جرایم سازمان یافته بین المللی  که به صورت بسیار عمیق و مهم  جا گرفته  رِد پابا پیدا نمودن یک 

و چند ماه  2014عراق و سوریه در تابستان  ۀباالی صحنرا بدهد که ر آمدن داعش اند، اجازه  برای فهمیدن روی کا

 بعد به تعقیب آن باالی افغانستان ـ پاکستان عرض اندام نمودند.

 که مربوط به صحنه افغانستان ـ پاکستان می شود: برای خاتمه دادن، چند نقطه ای



 1994ر شباهت به بوجود آمدن جنبش طالبان در سال به وجود آمدن داعش در عراق و سوریه به صورت حیرت آو

دارد، بروز این جنبش که از نتیجۀ رنجِش، نقاِط مختلف اتصال که بین اشخاص مسلح صحنه افغان موجود بوده، که 

 ( و حمایت لوژستیکی که در اختیار شان گذاشته شده بود.Transnationalعبارت اند از فرا ملتی )

که این حمایت لوژستیکی تنها یک معامله تدارکات مصرفی نبوده، بلکه یک برنامه ریزی یا  ـ باید مشخص ساخته شود

طرح ریزی برای اداره و مدیریت مالی و جمع آوری اطالعات از طرف بازی گران نظامی که حتما  مامورین 

 اطالعاتی در همه جای ها دارند.

حنه افغانستان ـ پاکستان و به وجود آمدن یک تعداد افراد ـ شرایط وقوع حمالت، به دلیل خارج شدن قوای ناتو از ص

 مسلح فراملتی به نام داعش می باشد.

 ادامه دارد

 

 

 
    

 
 

 

 


