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قسمت سیزدهم

گر صبر کنم جامه و جان می سوزد

جان جملگان می سوزد
جان من و ِ
ِ

ور بانگ برآورم ،دهان می سوزد

چه جای دهان ،هر دو جهان می سوزد

ـ دلیل بوجود آمدن حمالت بعد از خارج شدن ناتو از صحنه افغانستان ـ پاکستان و بوجود آمدن یک گروۀ نو بین
الملتی (  )Transnationalبه نام داعش.
ت کتگوری های مختلف بازی
در اوضاع و
شرایط بعد از سال  2014و عبور به وحشت مسلحانه نشان دهنده قو ِ
ِ
کنندگان بین المللی که یکی در مقابل دیگر در این جنگ برای اداره و مدیریت دارایی های بزرگ ،که عبارت از تولید
مواد مخدر از یک طرف و استخراج امکانات انرژی از طرف دیگر می باشد.

یک تعداد زیاد شخصیت های محلی وجود دارد که نظر به پارچه پارچه شدن قابل مالحظۀ گروپ های مسلحانه محلی
دولتی و غیر دولتی ،در شرایطی بعد از سال  ،2014قوت ها و بازی گران اساسی را در یک مقابله ،یکی بر علیه
دیگر قرار می دهند:
یک طرف امریکا که زیادترین سرمایه گذاری در این جنگ نموده است و می خواهد که در مقابل این سرمایه گذاری
هنگفت ،مفاد به دست بیاورد ،و از طرف دیگر سرمایه گذاران کوچک ،مثل فرانسه که در صدد صدمه به پالن امریکا
بوده و می خواهد آن را خراب کند.
امریکا در پالن کاری خود ناگزیر است تا سوال نماید که چطور خواهد توانست که یک کدر سیاسی و نظامی منطقوی
پالن پیش بینی شده شان به ساختن کدر های سیاسی منطقوی و نظامی منطقوی ،که با وی سازگار
را بسازد .و باید در
ِ
باشد بانجامد.
انتخاب و گزینش ستراتیژیکی شان ،آن ها را بر علیه چین و بر علیه روسیه و همچنین شاید برعلیه پاکستان و هم شاید
بر علیه هندوستان رهنمائی می کند .راپوری که نشان دهنده مخالفت ،تضاد ،دوگانگی و مغایرت بین دو عضو یک
اتحادیه نظامی (ناتو) ،اتحادی که همۀ شان را دور هم برای «جنگ ُکلی علیه وحشت» جمع نموده است .این اتحادیه
باالی دو سطح یا میزان کار می کند:
یکی فرمان دهی متمرکز را به دست دارد که امریکایی هاست ،و دیگر آن هایی که در ساختن زیربناهای قوای نظامی
سنیر هایی ( )Mercenairesاند که قوای امنیتی و قوت های نظامی مسلح را در
گماشته شده اند ،که عبارت از ِمر ُ
داخل یک کدر آموزش می دهند ،و این ها از سال  1980وجود دارند( .به خصوص امریکا ،فرانسه ،انگلستان ،المان).
سوری مستقیما ً از
این یقین است که امروز « جنگ ُکلی علیه وحشت » با استفاده از رهنما ( )Manuelمانند رهنما ال ـ ُ
طریق انترنت ( )en – ligneتقویه می شود.
فرض می کنیم یک گروه یا یک «جمعیت توهین شده» توسط ساختار های مختلف تحت فرمان ناتو ،با دست یابی
لوژیستیکی و تشکیالتی که برای شان اجازه داخل شدن به جهاد را بدهد ،به آن مبادرت می ورزند .سوء قصد ها و
حمالت در فرانسه و باالی سر زمین اروپا ،در یک مرحله ای قرار دارد که بازی گران «جنگ ُکلی علیه وحشت»
( ،)GWoTاز مرحله اول که در سال  2002شروع گردیده بود به فاز دوم یا مرحله دوم «جنگ ُکلی علیه وحشت» (
 ) GWoTداخل گردیده اند .که این عبور به مرحله دوم ،کتگوری های مختلف درگیر ،منشاء تنش های شدید و وخیم
می باشد که باید:
مختلف قوای امنیتی
ـ مذاکرات دوباره به ارتباطات ،بین کتگوری های
ِ
ت سواالت امنیتی بین
ـ تعین یک تقسیم اوقات یا اژانده در بارۀ تقسیم نقش ها ،در مورد سرپرستی ،اداره و مدیری ِ
کتگوری های مختلف شامل قضیه.
ـ تقسیم دوباره و کنترول باالی منابع اقتصادی و تمویلی ،و اصالحات در مورد شبکه های مسلح.

ـ جای و مکان گرفتن تصمیم که در داخل ادارات دولتی و یا ماتحت دولتی موقعیت دارند که مربوط به دستگاه ها و
تجهیزات مختلف نظامی و امنیتی ممالک عضو ناتو.
این ارتباطات قوت ها به همان اندازه وخیم هستند ،که الزم می افتد که از «جنگ ُکلی علیه وحشت » خارج گردید.
زیرا منطق پارچه پارچه شدن و سیر صعودی را پیمودن که جزء الینفک یک دیگر اند به سویۀ مشبوع خود رسیده اند.
این مشاهده و برسی به اندازه ای نگران کننده است که در مشاهده و یا در یک منظرۀ جیوستراتیژیک فعلی ،سیر
صعودی را پیموده ،و نتیجه آن بی موازنه شدن شدید مکان ،که فعالً وحشت در حومه ها ( )Périphériquesقرار
دارد :چاد ،سنگال ،ساحل عاج ،تونس ،مراکش ،ترکیه ،هندوستان ،ایران ،جمهوریت های آسیای مرکزی.
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