افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Reports

afgazad@gmail.com

گزارشھا

فرستنده :عثمان حيدری
 ١٢جنوری ٢٠١۵

ستراتيژی جھانی:
آيا در  ٢٠١۵جنگ اتحاديۀ اروپا با داعش شروع می شود؟
ژان ميشل ورنوشه در تمام طول زندگی ،خاور نزديک و اروپای شرقی را مطالعه می کرد .اين محقق و روزنامهنگار
برجستۀ فرانسه با راديو »اسپوتنيک« مصاحبه کرد.
خبر نگار ما پرسيد :االن در بارۀ شبه نظاميان داعش زياد صحبت میکنند .میگويند که آنھا آماده اند در ھر جائی که
باشد از جمله در اروپا بجنگند .در صفوفشان حدود  ١٠ھزار نفر اروپائی ھستند .شما که محقق اسالم و خاور نزديک
ھستيد چه چيز میتوانيد در اين باره تعريف کنيد؟
ورنوشه در جواب گفت:
پروژۀ اسالمی کردن اروپا مدتھا پيش پديد آمده است .اروپا را میخواھند به سرزمين اسالمی تبديل کنند .به عالوه
برخی میخواھند که در آنجا جنگ راه بيفتد .شايد شما از حوادث در فرانسه ،در نانت و ديژون و حومه ھای شھر ھای
بزرگ با خبر ھستيد وقتی افرادی چاقو به دست به پوليس حمله میبرند و يا اين که ماشينھای در حال حرکت سريع را
به سوی جمعی از مردم سوق می دھند .تعداد چنين مواردی ھر روز بيشتر می شود .مقامات اين حوادث را بدون
ارتباط با اسالم گرائی معرفی میکند ولی اين ارتباط وجود دارد!
يعنی اروپا نمیتواند خود را در امن و امان احساس کند .از اين گذشته فرانسه ھمراه با انگليس و استراليا عضو ائتالف
 ٦١کشوری ھستند که امريکا تحت سرپرستی خود برای دفع داعش ايجاد کرده ،داعشی که آن را در زمانی ،خود به
وجود آورده و از آن حمايت می کرد .اين جريان ابتداء ضد و نقيض به نظر میرسد ولی در ماشين مسابقه ھم در
نزديکی پدال گاز ھميشه ترمز قرار دارد .شاھد آن ھستيم که از يک سو به داعش کمک می رسانند و از طرف ديگر با
آن در حال مبارزه بوده و سعی میکنند فعاليتھای آن را محدود سازند زيرا بايد ھمچنين از کردستان و ترکيه که عضو
ائتالف نيست دفاع کرد .بايد از منافع موجود خود در خاور نزديک نيز دفاع کرد.
از اين رو من مفاھيم جنگ جھانی و جنگ محلی را به کار نمی برم .در ميدان اوکراين نيز از ھمان ابتداء حضور
عناصر اسالمگرای چچنی مشاھده می شد .اين حقيقت تأئيد محکم مستندی نداشته و گزارش ھای زيادی از آن نبود ولی
باز ھم حقيقت است .امروزه برای اسالم گرايان انجام مبارزۀ مستقيم در جبھۀ جنگ دشوار است .ولی جبھه ھای
ديگری وجود دارند مانند قره باغ و قفقاز ،آنھا نقاط داغی ھستند و اسالم گرايان آشکارا قصد دارند در اين جبھه ھا به
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مبارزه بپردازند .کسانی که فکر میکنند که در اختالفات منطقه ئی فقط فعاالن محلی شرکت میکنند بايد چچن ھای در
حال پيکار در حوزه ھای عمليات جنگی در سوريه و عراق را به ياد بياورند .نمونۀ ديگر شبه نظاميان اويغور وارده از
چين است.
ممکن نيست که مقامات چين از اين جريان با خبر نباشند .پيکنگ مجدانه فاصلۀ خود از اختالفات در خاور نزديک را
نگه میدارد .ولی امروز حتی پيکنگ به ناچار به صورت مستقيم به اين حوادث کشانده شده است .پيکنگ به کمک
سازمان ھمکاری شانگھای بلوک دفاعی روسيه -چين را تحکيم میکند و احتماالً ھند نيز به آن بپيوندد.
چندی پيش القاعده قسم وفاداری به داعش يعنی به خالفت موصل را خورد .ما بايد بدانيم که در ھند  ٤٠٠ميليون
مسلمان سکونت دارد و برخی فرقه ھای ھندی حتی در قرن  ١٩وفاداری خود را به جنبش ھای وھابی اعالم کردند که
مخصوصا ً در پنجاب و پيشاور گسترش يافته اند .يعنی وضع واقعی امور مدتھا پيش به گونهای دور از تصورات ما
تکوين می شده .در حال حاضر ھمه چيز در سطح جھانی قرار می گيرد .ما در شرايط جھانی شدن به سر میبريم و
ھمه چيز مانند لکۀ روغن توسعه می يابد .به اين خاطر مسايل خاور نزديک به سرعت در زندگی ما رخنه می کنند.
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