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  مداخالت غرب در جھان اسالم

  قرن جديد برای شرق ميانه
 اروپا و نھاد ھای غربی مانند بانک جھانی می پرسند، که چرا شرق ميانه توان ۀ، اتحادي امريکاۀبه تکرار ايالت متحد

در مقالۀ خود به اين نظر است، که عوامل زياد آن مربوط  به شکست " جفری زاکس. "حکومتداری باالی خود را ندارد

  .سياست ھای غرب در شرق ميانه ست

 تا -مداخالت مکرر امريکا و اروپا: ، عدم خودمختاری دولت ھا بودبزرگترين مانع برای حکومتداری خوب در منطقه

  .َ  نھاد ھای سياسی را در منطقه فلج  ساختند-ختم جنگ جھانی اول و در بعضی نقاط حتی قبل از آن

 و به صورت جدی   بايد آغاز قرن جديد برای خودمختاری سياست شرق ميانه باشد٢٠١۶سال . يکصد سال کافيست

  .متمرکز باشد"  پايدارۀتوسع" ھای اریدشوباالی 

ی عثمانی در جنگ اول امپراتورکه   زمانی–ن شد ي تعي١٩١۴مبر شرق ميانه در صد سال گذسته در نوسرنوشت 

شد و قدرت ھای پيروز جنگ مانند بريتانيا و ] ی عثمانیامپراتور[اين امر منجر به انحالل آن . جھانی شکست خورد

ن،  مصر حکومت می کرد، در عراق، ارد در١٨٨٢بريتانيا که از سال . ن را به دست گرفتندفرانسه کنترول بقايای آ
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و  ِاسرائيل و فلسطين نيز فرمان می راند، در حالی که فرانسه، عالوه بر مستعمرات خود را در شمال افريقا، لبنان

  .سوريه را نيز تحت کنترول داشت

  

  مداخله گری غرب

احلی، راه ھای بحری و سياست ه جھت استحکام قدرت شان باالی چاه ھای نفت، بنادر سدولت ھای بريتانيا و فرانس

.  ملل استفاده ابزاری کردندۀجامع) ساختۀ خود شان، از مترجم( از احکام و قوانين ًای کشور ھای منطقه، ظاھرخارج

عليه اسالم " ابن سعود"تحت فرمان ی وھابی را ئدی قرار دارد، بريتانيا بنيادگرا عربستان سعوً که فعاله ایدر منطق

  . کردتدر حجاز تقوي"  پادشاھی ھاشميان"ملی گرای 

  
اھداف "   ۀسکرتر جنرال ملل متحد، در رشت ۀو مشاور ويژ"  پايدارۀتوسع "ۀپروفيسر در رشت"  جفری زاکس" 

  .است"  ھزار ساله– ۀتوسع

به تعقيب کودتای .  امريکا به دست گرفتۀ ايالت متحدرا] در شرق ميانه[بعد از جنگ جھانی دوم، سنت مداخله گری 

به مقصد سرنگونی حکومت ) سی آی ای(، يک عمليات ديگر)سی آی ای( توسط ١٩۴٩نظامی در سوريه در سال 

  ). مين کنترول غرب باالی ذخائر نفت اين کشورأبرای ت( در ايران صورت گرفت" محمد مصدق"

 در "ُمحمد مرسی"،  حذف ٢٠١١رھبر ليبيا در سال " معمر قدافی"سرنگونی : دُعين طرح يا مدل تا امروز ادامه دار

 امريکا و متحدان ۀنزديک به ھفت دھه، ايالت متحد. در سوريه" بشار اسد"، و جنگ متداوم عليه ٢٠١٣مصر در سال 

]  خود مختارانيد بخو[آن بار ھا يا خود مداخله کرده اند، يا گروه ھای بومی را، جھت سرنگونی دولت ھای سرکش 

  . نموده اندتتقوي

  

  :سالح در اختيار افراد نا مناسب

در تمام . ليارد ھا دالر مسلح ساختنديھمچنان قدرت ھای غربی، کشور ھای منطقه را از طريق فروش اسلحه به ارزش م

باعث ) سی آی ای(  سازمان ۀ و بار ھا عمليات ھای شکست خورد اين مناطق، امريکا پايگاه ھای نظامی ايجاد کرد

  .   ديپو ھای بزرگ سالح را به تصرف خود درآوردند شد، که دشمنان خشن امريکا و اروپا
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بنا بر اين، زمانی که غرب از اعراب و ديگران در منطقه می پرسد، که چرا توانائی حکومتداری باالی خود را ندارند، 

  :بايد آماده شنيدن پاسخ ذيل باشند

طوری که نتايج انتخابات را  در (تيک را تضعيف کرديد اموکرله گری ھای تان، نھاد ھای د مداخيک قرن تمام با" 

ی که حاال وضيعت ئ، بار ھا جنگ را توسعه داديد، جنگ ھا)الجزاير، فلسطين، مصر و کشور ھای ديگر ناديده گرفتيد

ن را با سالح مجھز ساختيد و ميدان دائمی را به خود گرفته اند؛ برای اھداف شوم تان، خشن ترين گروه ھای جھادگرا

  ".  کسترش داردکابل الی َبامکوی که امروز از ئُھای کشتار را به وجود آورديد، ميدان ھا

  :نج اصل بايد در نظر گرفته شودک شرق ميانه جديد به وجود آيد؟ پچه بايد کرد، تا ي

را جھت سرنگون ساختن يا بی ) سی آی ای(مخفی مريکا عمليات ھای  اۀ، بايد ايالت متحد و در قدم اولمھمتر از ھمه

يکی از . سيس  شدأ برای دو ھدف ت١٩۴٧در سال ) سی آی ای. (سراسر جھان متوقف سازدثبات ساختن دولت ھا در 

ی که عليه ئعمليات ھای مخفی جھت سرنگونی دولت ھا( آن ، و ديگر)جمع آوری اطالعات(اين اھداف قابل توجيه ست 

فرمان "رئيس جمھور امريکا توان اين را دارد، و بايد توسط  . ستاافتضاح )  دارند» دشمنانه«قف منافع امريکا مو

 که ناشی از ئی  و به اين ترتيب به تمام شکست ھا و ھرج ومرج ھا-به اين عمليات ھای مخفی خاتمه دھد " مستقيم

  .پايان دھد] عمليات ھای مخفی ست[ ميراث 

  

  "خواستارانائتالف "شکست 

 در چھارچوب شورای –  که بعضی اوقات قابل توجيه ست –، بايد اھداف سياست خارجی امريکا در منطقه  در قدم دوم

تحت رھبری امريکا نه تنھا " خواستارانائتالف "در حال حاضر ستراتيژی . امنيت ملل متحد  تحت پيگيری قرار گيرند

توسط "  داعش-دولت اسالمی"  مبارزه عليه - م امريکا شکست خورده، بلکه باعث شده، که حتی اھداف قابل احترا

  . *رقابت ھای جيوپوليتيک مسدود يا محدود گردد

  
اکثريت رژيم ھای اسالمگرای که توسط  انتخابات به وجود می آيند، دير يا زود دوباره ": جفری زاکس"طبق نظر 

به روی سرک ھا، يا توسط جنرال ھا در ] تتوسط تظاھرا[ يا در انتخابات بعدی، يا –دھند  قدرت را از دست می

موکراسی در منطقه ت ھای اسالمگرا، فقط از انتقال د دولۀِاما تالش ھای مکرر غرب، جھت متوقف ساختن ھم. کشور

  . جلوگيری می کند؛ بدون به دست آوردن موفقيت يا سود درازمدت
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يت ملل متحد به تصويب برساند، تا حد زياد بھره اگر امريکا ابتکارات سياست ھای خارجی خود را با رأی شورای امن

 امريکا می بود، اگر از تھاجم ۀَ جنگ عراق را رد کرد، به فايد٢٠٠٣زمانی که شورای امنيت در سال . مند خواھد شد

رئيس " بشار اسد" عليه سرنگونی –ِ عضؤ دائمی شورا با حق وتو –زمانی که روسيه . باالی عراق منصرف می شد

و در حال حاضر . ريه ايستادگی کرد، به نفع امريکا می بود، اگر به تالش ھای کودتای مخفی خاتمه می دادجمھور سو

  ).اما نه از پالن امريکا( حمايت کند" داعش"می توانست، تمام شورای امنيت از يک پالن جھانی مبارزه عليه 

  

  رژيم ھای منتخب اسالمی شکست خواھند خورد

موکراسی در شرق ميانه، پيروزی ھای ت را بپذيرند، که ديع امريکا و اروپا بايد اين واقدۀح، اياالت متدر قدم سوم

بسياری از رژيم ھای اسالمگرا به شکست مواجه خواھند شد، مانند . انتخاباتی اسالمگرايان را در پی خواھد داشت

ر انتخابات بعدی، يا روی سرک ھا اينھا قدرت را بار ديگر از دست خواھند داد، يا د. َبسياری از دولت ھای بد

ت ھای  دولۀِاما تالش ھای مکرر غرب، جھت متوقف ساختن ھم. يا توسط جنرال ھای نظامی در کشور] تظاھرات[

  .موکراسی در منطقه جلوگيری می کند؛ بدون اين که موفقيت يا سود درازمدت را به بار آرداسالمگرا، فقط از انتقال د

ران دولت ھا، از ساحل در شمال افريقا و شرق ميانه الی آسيای مرکزی درک کنند، که مھم  بايد رھبدر قدم چھارم،

در بخش ھای مانند علوم، رياضيات، نوآوری فنی، .  جھان اسالم امروز در کيفيت تعليم و تربيت نھفته ستمشکلترين 

طقه به مراتب از کشور ھای با ايجاد اشتغال، اين من) به اين ترتيب( شرکت ھای تجارتی کوچک و ۀتجارت، توسع

بدون تعليم و تربيت با کيفيت، اميد به يک دورنمای رفاه اقتصادی و ثبات سياسی وجود . درآمد متوسط، عقب مانده است

  .ندارد

  

  عوامل محيط زيست

يش از حد  و وابستگی ب و در نھايت، بايد اين منطقه، عليه آسيب پذيری استثنائی خود، از جھت آسيب ھای محيط زيستی

ُ، مخصوصا، حاال که  سوق جھانی به منابع انرژی با کمترين مواد کاربن .ی انجام دھندئُخود به ھيدروکاربن کار ھا ً

ُپرنفوس و اين منطقه دارای اکثريت نفوس مسلمان، از غرب افريقا گرفته تا آسيای مرکزی، بزرگترين . جريان دارد

 به طول ھشت ھزار کيلومتر با مشکالت کمبود آب، بيابان ه اینطق م–ترين مناطق خشک يا بدون آب جھان است 

  .ائی، افزايش گرما و کمبود مواد غذائیز

، به مقايسه با "اسد" سياسی ۀاختالفات مذھبی، تفرقه بين سنی و شيعه ويا آيند. اين ھا اند مشکالت واقعی شرق ميانه

يسه با تخنيک ھای پيشرفته و توسعۀ پايدار، برای اين منطقه  فقدان آموزش ھای با کيفيت، مھارت ھای کاری، يا به مقا

  .چندان مھم نيست

 و انسان  ت ھا آگاه سازنديع شان را از اين واقۀ شجاع و مترقی در جھان اسالم بايد کمک کنند، تا جامع اين ھمه متفکر

 تقلب کاری ھا و ۀای صلح آميز، به ھمھای خيرخواه تمام جھان بايد به آنھا کمک کنند، تا بتوانند، در قالب ھمکاری ھ

  .جنگ ھای امپرياليستی پايان دھند
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   : مترجمافزودۀ*

 :  در اين مقاله برای من دو نکته قابل تأمل است

جھان می نويسد، چطور  استعمار و ويرانگری ھای غرب در ۀيکی اين که، فردی که اينقدر واضح و بی پرده در بار

آ يا او نمی  .بنويسد"   داعش-دولت اسالمی"  مبارزه عليه -  اھداف قابل احترام امريکا "می تواند  در عين زمان از 

 ...... ً امريکائی ست؟ طبعا که می داندۀداند که داعش خود يک پروژ

فکر آن در باالترين مقام جھانی مشغول دوم اين که، زمانی اين طرز تفکر برای انسان ھا خطرناک می شود، که مت

  .باشد" مشوره دادن"

  

  

 

 
 


