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  ٢٠١٧ اکتوبر ١١

  برخورد تمدنھا
Choc des civilisations 2 

 االتي ایژي اھداف ستراتنيي تعی را برای المللني بیاسي کارشناسان سی شماری بی بحث و جدل ھاش،ي سال پ١٦ از

. مي از آغاز آن بگوئتي دوران با قاطعني پس از امي توانیروشن است که ساده تر م. خود واداشته استه  بکايمرا ۀمتحد

 ی باتي دھند که واقعی ادامه میتاي نظرسي را انجام داده اند و ھمچنان به تدری کارني به ندرت چنیلي خن،يبا وجود ا

 شده یني بشي و پی بعدۀ مرحلساني میري ی بحث و جدل ھا، تني اجي به نتاءبا اتکا.   آنھا را اثبات کرده استیاعتبار

 ی مرحله ایعني ، کندی میادآوري دوران را ني از اشي پردازانش در پهي بر اساس نظرکايمرا ۀ متحداالتي ارتش ایبرا

 . گذاشته شودء به اجراندهي در آ تواندیکه م

 ٢٠١٧بر و اکت٨/)هيسور( دمشق / ولترۀشبک

 

 تارتوي وني و آشی بغدادابوبکر

Abou Bakr al-Baghdadi & Ashin Wirathu 

 را به مثابه انهي خاورمۀ و در نظر گرفته شده اند، منطقدهيشياند»  بزرگۀانيخاورم «بي طرح تخری که برایروھائين

 روھاي نني ا٢٠٠١اگر در سال ...  در آن به آزمون گذاشته شوددي باني نویژي کردند که ستراتی میق تلیشگاھيزماآ
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 را در واشنگتن از دست داده اند و طرح یاسي بود، قدرت سليائ و اسرايتاني برکا،يمرا ۀ متحداالتي ایشامل دولتھا

 . دھندیدامه م ای خصوصیتي چند ملی با شرکت ھاوندي خود را در پی و نظامیاقتصاد

  Arthur Cebrowski ی آرتور سبروسکاداري دری ھای بررسراموني سو پکي خودشان را از یژي ستراتروھاي ننيا

و   Bernard Lewis     سي برنارد لوگري دیدر پنتاگون، و از سو Thomas Barnett و معاونش توماس بارنت

 .)١( اند رده کی طراحی ملتي امنیادر شور Samuel Huntington نگنتونيمعاونش ساموئل ھانت

ً سابقا ی دھند و آن را به کشورھاقي معاصر تطبی و اقتصادی است که ھم زمان تسلط خود را با تحوالت فنني اھدفشان

 ھر یر براال دلي و تحمی انرژی بازار جھانقي را از طریدر گذشته، واشنگتن اقتصاد جھان.  گسترش دھندستياليسوس

 با یول.  شدندی مدي به جنگ تھدرندي بگدهي قاعده را ندني ااستند خوی که میو آنان.  کردیل مو کنتریتگونه قرارداد نف

 .ابدي توانست ادامه ی نظم نمني نفت ایجاه  بهي سوری قطر و به زودران،ي اه،ي گاز روسی جزئنشيگز

 فکر افتادند ني به االتشاني در تخروھاين ني ا،یکائيمرا از مھاجران ی نزد بخش بزرگی تبھکارخي مجدد با تاروندي پبا

طور ه  بلکه بلي فسی به منابع انرژی دسترسینه فقط برا.  ادامه دھندیري با زور بگی غنیکه تسلط خود را بر کشورھا

 کايمرا ۀ متحداالتي ارتش ا»تيحما «ديبا)  سابقیبه عالوه شورو (بات با ثی دولتھاه،ي به مواد اولی دسترسی برایکل

 . را درخواست کنندلي و اسرائايتاني ارتش بری شکل جانبو به

 ی ھاتي کل قابلبي با اعتبار و تخری اقتصادھای سازی جھان به دو بخش بود، جھانمي مسلتزم تقسی طرحني چنتحقق

 . جھانيۀمقاومت بق

) گميپاراد (ی وادريي تغنيا.  رواج داشت تفاوت داردسميوني و صھايتاني بری با آنچه در امپراتوریلي خیني جھان بنيا

 .مبر است سپت١١نامش . »ديپرل ھاربر جد «کي با ،ی با شوک روانی در پی پجي بسکي مگر با ابدي توانست تحقق ینم

 است و ني که در واقع در شرف تکوميني ببمي توانی سال بعد م١٦ د،ي رسینظر مه  و اسفناک بزي آماني طرح ھذني ااگر

 . برخورد کرده استیري ناپذینيشبيبه موانع پ

 با ی به شکل نظامهي از آنھا، روسیکي که ني بود تا اافتهي نيً کامال تکوًباي با اعتبار تقری اقتصاد کشورھای سازیجھان

در .  مخالفت کردزي نی در اقتصاد جھانني اوکرای اجباری سازمهي و سپس با ضمهي مقاومت در سوریتھاي قابلبيتخر

 ی روند جھان،ی حرکتنيبا چن.  کنندی اقتصادمي خود دستور دادند مسکو را تحرمانانيھمپ واشنگتن و لندن به جهينت

 . معتبر را متوقف کردندی کشورھایساز

 هي محکوم شده بود سرمابي که به تخری در کشورھائی به شکل قابل توجھ»شمي ابریراه ھا« طرح ی با راه اندازنيچ

 واکنش تي وضعني با ایاروئي کنند در روی ممي خودشان ترسۀلقي را به س» جھاندي جدۀنقش« که یروھائين.  کردیگذار

 ی عبور مهي را قطع کنند که از عراق و سوریمي قدشمي به وجود آوردند تا راه ابرستي دولت ترورکينشان دادند و 

 . را مسدود کندشمي کردند تا راه دوم ابرلي جنگ تبدۀ به صحنزي را ننيکرد و اوکرا

به .  گسترش دھندی جنوب شرقیاي در آسیگري دۀدر حال حاضر بر آن ھستند که ھرج و مرج را به منطق روھاي ننيا

 ،ی حرکتنيبا چن.  زده شده است که جھاد طلبان به آنجا مھاجرت کرده اندني ملل متحد تخمستي ضد ترورۀتيگزارش کم

 بيُ کردھا، تخرراموني جنگ پۀ درباریشداوري پچي ھی داده اند، به را خاتمانهي در خاورم٢٠١٢-١٦ دوران روھاي ننيا

 هيخواھد بود، پس از مسلمانان عل» برخورد تمدنھا« مرحله از ني دومنيو ا.  کنندی را آماده می جنوب شرقیايآس

 . ھای بودائهي بار مسلمانان علني، ا)٢ (»انيحيمس-یھودي«
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 تيحي به مسسي ژاک قدراموني بود که پیانيھودي گروه ی به معنا٩٠طور مشخص تا سال ه  بیحيمس- یھودياصالح  )٢

 ی در سنتھای غربانيحي مسن،يبا وجود ا.  ھا منحل شدی توسط روممي گروه پس از غارت اورشلنيا.  بودنددهيگرو

 آگاه یھودي و یحي مسدگاهيکه به تفاوت د  آنی بد، قائل ھستنیاري بستي اھممي کتاب عھد قدی خود ھمچنان برایمذھب

 مراجعه یھودي ی مانده اند و به ندرت به نوشته ھای خود وفادار باقانينيشي پی شرق، به سنتھاانيحي عکس، مسهب. باشند

 . کنندی از خواندن آنھا امتناع میّ ربانیِ کنند و در عشایم

 

 


