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  حميد محوی: بر گردان از

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٠

  چرا نابودی جھاد طلبان را اجازه نخواھند داد

  روندا اجازه نخواھند داد که جھادطلبان از بين برچ

  

  

طور خالصه ه فرضيۀ کار خيلی جدی، از مدتھا پيش بحث و جدل بين تحليلگران  مستقل در زمينۀ جغرافيای سياسی، ب

 .چنين است

طرح ب از ديدگاه اربابان . داعش شايد در حال مردن باشد، ولی جسد متحرکش ھنوز برای جھان دست و پا گير است

 Do)زريق ايدئولوژی به امواج پی در پی جوانان گم گشته بوده باشد و آنھا را به داعش می تواند در کل اتحاديۀ اروپا، ت

It Yourself)» واگذار کردند تا تروريسم جھاد طلب در اروپا ترس و ناامنی ايجاد کند» خودتان دست به کار شويد .

  .سناکی احساس نمی شود رفتم ولی اين چيزی نيست که در شرف وقوع است، ھيچ وضعيت تراًمن اخيرا به بارسلون

داعش به ھمچنين می تواند از نام و نشان خود برای راه اندازی شعارھا و فراخواستھائی در بطن آن چيزی که می 

و اين نظريه نيز فاقد اعتباراست و چيزی .  در آسيای جنوب غربی بناميم جنگ جديد کمربندNew War Beltتوانيم 

حزب هللا با اضافه + يعنی روسيه، سوريه، ايران، عراق » ١+۴«، زيرا نظر می رسده نيست که در شرف وقوع ب

  . يعنی رھبر در سايه، با ھم کار می کنند«leading from behind»کردن ترکيه و سپس چين در نقش 

سيا ًجنگ ناتمام در سوريه و عراق در پيوند با جھاديسم در اروپا مطمئنا ھنوز می تواند به سرطان خطرناکی برای اورآ

 چين جنوبی با عبور از پاکستان بحيرۀلمان گسترش يابد و از سوی ديگر ازاتبديل شود، و مثل طاعون از افغانستان تا 

  . عکس عمل کندهبه بروکسل و ب
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آنچه در اين سناريوی انفجاری به وقوع خواھد پيوست از خط خارج شدن کامل جاده ھای ابريشم چين است،  به بيان 

 جادۀ ابريشم نوين، که تنظيم آن با اتحاديۀ اقتصادی اورآسيا به ھدايت روسيه است، Belt and Road Initiativeديگر 

لی که در کنار مرزھايشان صورت می گيرد برای امنيت و ثبات وچنين امری با سناريوھای جنگی غير قابل کنتر

  .ژيک روسيه و چين تھديد بزرگی خواھد بوديھمکاريھای سترات

ست که برخی عناصر و مؤسسات ھرج و مرج سياسی درون مرزی روسيه و چين را خيلی راز مگوئی ني

  ).١(پسندند می

  

  شارلی قوی تر می شود

برژينسکی گرچه چشم از جھان فروبسته، ولی جسد او برای جغرافيای سياسی ھنوز » شطرنج بزرگ«دکتر زيبيگنيف 

ۀ صنبايد به مناين بود که ھيچ يک از رقيبان  اياالت متحده پافشاری او در تمام طول زندگی اش . دست  و پا گير است

اتحاد پان : او را تصور کنيد که در حال مرگ است و کابوسی را می بيند که در شرف وقوع است . ظھور برسند

  .اورآسيا بين روسيه و چين

مريکا اآنھا به ھمکاری با شويق تسناريو با حجم انفجاری کمتر جلب يکی از دو طرف، روسيه يا چين برای تبديل و 

 خطر فوری ۀبرژينسکی روی روسيه به مثاب. کمتری در آينده خواھد داشت» تھديد«ست، با اين حساب که چه کسی 

  .تمرکز کرده بود و خطر چين را به دراز مدت موکول می دانست

غشته به نئو مکارتيسم کودکانه ن آمريکا و ماشين کلينتادر ) يا دولت سايه(بر اين اساس، عادت اجباری دولت اعماق 

ياسی به شکل اجتناب نتيجۀ فوری اين چاه سياه در جغرافيای س. ھمۀ جلوه گاه ھای روسيه را ابليس نمائی می کنند

  .روی ھر چه سريعتر چين روی ھمۀ مرزھا بودناپذيری پيش

» اينک آخرالزمان«لم ود، در فين ھر روز پايدارتر می شژيک روسيه و چيکه فراموش کنيم که ھمکاری سترات بی آن

: اثر کوپوال ، سرھنگ ويالرد چيزی می گويد که موضوع ما را تداعی می کند ) Apocalypse Nowبه انگليسی (

ھر دقيقه ای که در اين اتاق می گذرانم ضعيفتر می شوم و ھر دقيقه که چارلی خودش را در علفزار جمع و جور و  «

  .»پنھان می کند قويتر می شود

. ولی با وجود اين، چارلی پنھان نشده خودش را جمع و جور نکرده، بلکه در حال تسخير بازار و سرمايه گذاری ست

  .در علفزار ھم نيست، بلکه در جای جای دشتھای اورآسيا به سر می برد

  

  )٢(دسته گل ھابزی 

کيسينجر . ست ھانری کيسينجر ا سالگی به سر می برد٩۴مريکائی ديگر که ھنوز در قيد حيات و در سن ايک مرشد 

، خود را مھمترين متخصص امور مربوط جنوریمپ پيش از کسب مقام رياست جمھوری در مشاور رئيس جمھور تر

  .بايد رضايت روسيه را جلب کرد: به چين می داند و پيشنھاد می کند که 

 کليد برپائی و ادغام اورآسيائی، ۀ مثاببا شناسائی اتحاد روسيه، چين، ايران به. در نتيجه رأی نھائی صادر می شود

  .، يعنی ايران، بايد خنثی شودهحلقّکيسينجر نيت اصلی خود را آشکار می کند، به اين معنا که ضعيفترين 

که از تھران تا بيروت گسترش يافته می » امپراتوری افراطگرائی ايرانی«بر اين اساس، بيانيه و اخطار اخير در مورد 

  .داعش را با پارسھا پر کندتواند جای خالی 
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 جنگجوی اصالح ناپذير دوران جنگ سرد به ۀرو ھستيم که بازھم يک بار ديگر به مثابه و اينجا ما با کسينجری روب

» ّشر«ھمان شکلی که پيش از اين بود خود نمائی می کند، خارج شدن از کمونيسم برای وارد شدن به خمينيسم به مثابه 

  .اند دعای ماتريس وھابيت مولد جھاد طلب و کاخ آل سعود را برآورده سازدکه پروردگار بتو. مطلق

 ۀمريکاست، داعش نبايد از بين برود بلکه بايد به مثاباراھکار پيشنھادی کيسينجر شبيه رزم آھنگ برای دولت اعماق 

  .ابزار عليه ايران موضع بگيرد

ار نگرانی کند در حالی که حتا به شوخی ھم باورکردنی اظھ» امپراتوری افراطی ايران«چه کسی می تواند از مفھوم 

عراق با آيت هللا سيستانی خمينيسم . در سوريه حزب بعث به حکومت ادامه خواھد داد. نيست ؟ لبنان چند فرھنگی ست

  .را مردود اعالن کرده و با نفوذ قابل توجھی که کسب کرده نظام پارلمانی را ترجيح می دھد

راھکار کيسينجر ھيچ چيزی را در اين . ين اتحاد جدی در آتش جنگ سوريه به وجود آورده به پشتيبانی چ۴+١«

مربوط می شود، آلترناتيو داعش و جبھۀ النصره از » پر کردن فضای خالی«و برای آنچه به . واقعيات تغيير نمی دھد

  »!لی ست عا«. ، نئو ليبرال ھای حزب جنگ »!ولی صبر کنيد «. شبکه ھای القاعده در سوريه

به داعش اجازه داده نخواھد شد که بميرد، تا وقتی که باز . ًو ھمين امر کامال ما را به فرضيۀ کار اوليه نزديک می کند

  .می ناميد از مردن سر پيچی کند» بالکان اورآسيائی«سازی جغرافيای سياسی آنچه دکتر زيبيگنيف برژينسکی 

م آمده می تواند برای به ھم ريختن آسيای مرکزی و آسيای جنوبی که به دولت اسالمی خراسان که در افغانستان گردھ

  ).٣(راه ابريشم بسيار نزديک است خيلی مفيد واقع شود

شکستن راه خليفۀ قالبی برای در ھم . ً دقيقا می دانند چه طرحی در شرف وقوع استبيجينگبا وجود اين، مسکو و 

جبھه . ابريشم در سوريه و عراق مفيد بود، به ھمان گونه که ميادين در اوکراين برای تخريب اتحاديۀ اقتصادی اورآسيا

از فيليپين تا ونزوئال، ھمه به ھدف ايجاد اختالل در طرح پيوند منطقه : ھای ديگری برای اين جنگ گشوده خواھد شد 

مريکائی عروسکھای خيمه شب بازی زير ات کن برای حکمفرمائی ساتراپھای نداز حکومچھارچوب اختالف بيی در ئ

  .نامتعارف) بخوانيد ليبراليسم: مترجم (فشارھای ھابزی 

 جنگ عليه تروريسم نيست، بلکه  (Global War on Terror)مبر، از اين پس نام بازی  سپت١١از شانزده سال پس 

 يعنی روسيه و چين ءترش جغرافيای سياسی کسانی ست که با رقبااختالل در گس» جنگ عليه تروريسم«زير پوشش 

  .ھمکاری دارند
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 :لينک متن اصلی 

-du-disparition-la-pas-permettra-ne-on-pourquoi/ca.mondialisation.www:// http

5606972/djihadisme  

  : ترجمۀ حميد محوی 

ی با ئجازه داده اند که مطالبشان را به شکل غير حرفه من اه سايت اسپوتنيک و سايت مرکز مطالعات جھانی سازی ب

  .قيد منبع ترجمه و منتشر کنم

  :پاورقی مترجم 

ًھرج و مرج طلبی در امور داخلی روسيه  چين در عين حال در مورد ايران ھم می تواند کامال صحيح باشد )١

 خيلی سعی کردند به نفع ھمين در گذشته. يد شدهئيعنی موضوعی که يک بار ديگر در خود ھمين متن نيز تأ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

» پشت پرده ھای انقالب اسالمی« سياست در ايران آشوب به پا کنند،  از جمله خاطرات حسين بروجردی 

انباشته از چنين طرح ھائی ست، و خود حسين بروجردی نيز در جايگاه پناھندۀ سياسی در فرانسه، از فرانسه 

دموکراتيک و الئيک و رنگين «ستان فرانسه و اپوزيسيونھای برای ايجاد بلوا به تھران می رود تا با دو

به چنين طرح ھای انقالبی جامۀ ... رنگ و وارنگ از ھمه رنگ  مثل حسن کله پز و حسين اسکيمو » کمان

ًعمل بپوشانند و اخيرا نيز سعی می کنند به نفع ھمين سياست ھرج و مرج طلب با مسائل زندانيان سياسی و 

ھانۀ دفاع از حقوق کارگران ايرانی و يا ھر مشکل ديگری در سطح کشور ايران آشوب به پا چھره سازی به ب

َقلقلک«کنند، و مثل دوران جنبش سبز  به اميد سرنگونی رژيم، جمھوری اسالمی را  ِ امپرياليستھا .  بدھند» ِ

ان را در گروه ھای ھميشه ضد ديکتاتور و مدافع مردم و کارگران جھان سومی ھستند به ھمين علت گاھی آن

برای » خسارت جانبی ضروری«ده ھا ھزار نفری و حتا ميليونی به قتل می رسانند و  چنين حرکتی را 

و در بھترين حالت با ايجاد فشار بين المللی به بھانه ھای  حقوق بشری از . دموکراسی و بھای آزادی می نامند

جای شگفتی .  باج خواھی می کنند،ی نظامی بازدارنده اندمی و نيرووملتھائی مثل ملت ايران که  فاقد دفاع ات

نيست که ھر بار به حق و به ناحق، به صورت خود جوش و يا طراحی شده وقتی بلوائی در ايران روی می 

ًدھد، فورا گروه ھای مشخص و يا افراد شناخته شده ای را می بينيم که ناگھان دوباره پس از دوره ای سکوت 

فيلشان ياد ھندوستان می کند و پرچم مدافع حقوق کارگران ايران را بدست می گيرند و با و با فرصت طلبی 

را به نقض حقوق کارگر » ديکتاتور«ر پنتاگونی اطراف و اکناف جھان را می پيمايند تا الپاھای غول آسای د

ب ھا و آذربايجانی ھا و اقليتھا، بھائی ھا، ھمجنس گرايان، عر: يا به نقض  حقوق ھای متنوع ديگر متھم کنند 

که چنين مشکالتی وجود نداشته باشد که کل جامعۀ ايران را در بر می  و نه اين. بلوچ ھا و خاصه حقوق زنان

گيرد، ولی موضوع ابزارسازی اين مشکالت برای مداخلۀ امپرياليستھا به نفع طرح ھای امپرياليستی در 

و ھمۀ اين مصيبتھا به . ورھا ويرانگر و مرگبار بوده استکشورھای مستقل است که ھميشه برای مردم اين کش

  .نام حقوق بشر، آزادی و دموکراسی، و خاصه به بھانۀ حق حفظ شيوۀ زندگی غربی

  

يکی  .٧٩١۶ دسامبر ۴ درگذشته — انگلستان در ١۵٨٨ آوريل ۵ زاده : Thomas Hobbesْتوماس ھابز) ٢

ِلوايتانبود که بيشتر به سبب کارھايش در فلسفۀ سياسی و کتاب  انگلستاناز فيلسوفان سياسی برجستۀ  ِ: 

Leviathan قرارداد ھای   نوشته شده و بنيان بسياری از نظريه١۶۵١اين کتاب در سال .  شھرت دارد

 لوايتان يا لوياتان به شکل قابل مالحظه ای روی پيدايش .ستبه وجود آورده ا فلسفۀ سياسیرا در  اجتماعی

  )برگرفته از ويکيپديا فارسی  و فرانسه. (ليبراليسم و تفکر اقتصادی ليبرال در قرن بيستم تأثير گذار بود

  

در مورد عمليات ) ٢٠١٧ت گس ا٢(» افغانستان قربانی امپرياليسم«موضوعی که تحليل من را در مقالۀ )٣

  . در ھرات به اثبات می رساندتروريستی

  مرکز مطالعات جھانی سازی 

  ٢٠١٧مبر  سپت١

 


