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  (Nikolay Malishevskyi)یشوسکي مالیکوالين

  یريش. م. ا: برگردان

  ٢٠١٢جوالی ٢٣

  

  افول غرب
  

را در ھمه جا » دست اسالم«.  شودی مغيشدت تبله  بزي نی با روس، اسالم ھراستيموازات ضده  جھان امروز بدر

خطر « کرد که بي را تصوی قاطع آراء قطعنامه اتي اروپا با اکثری شورایمجمع پارلمان. ابندي ی و منديو جیم

مثال، فرانسه که  (ی غربی کشورھایلتھادو.  دھدی ملي آن را تشکی از موضوعات مرکزیکي »ی اسالمیادگرائيبن

 ھايري دستگد،ي شدیا اعمال نظارت و کنترلھا، ب) دھندی ملي کشور را مسلمانان تشکني ااني از زندانیميدر حدود ن

 روشنفکران یحت. دي نمای را کشف و خنثاني ھمه روزه مناقشات مرتبط با اسالمگراباي نمانده که تقریزي چره،يو غ

  ... کنندی به اسالم ھمچون دشمن نگاه مزينسرشناس اروپا 

 اري در کتاب بسگان،ي و رکسوني نکا،يرما جمھور سابق ی جمھورخواه راستگرا، مشاور رؤسان،ي بوکنکيپاتر

 پوست به خدا ديخاطر کاھش اعتقاد مردم سفه  بی که تمدن غربسد،ي نویم» افول غرب«مشھور خود تحت عنوان 

 جه،يدر نت. ردي می م،»دي شوادي زو ديازدواج کن« اصل یعلت عدم اجراه  اول، بۀو امتناع از احکام او، در وھل

 دھايرسفي مقابل آن، درصد غقطۀ و در نابدي ی وقفه کاھش می بی غربی کشورھاتيجمع پوست در ديسھم مردم سف

 مطلق تي به اقلی شمالیکايمرا در در اروپا و دھاي سال، سف۵٠ پس از باي تقرسنده،ي نودهيبه عق.  شودیافزوده م

 دھند و بر ی ملي مسن تشک پوست را افراددي سفتي جمعتي توجه داشت که اکثردي بان،يعالوه بر ا.  شوندی مليتبد

  . کردی تلقافتهي اني توان پای اساس، عمر تمدن غرب را منيا

 توان ی، م) در اروپای اسالمسميکالي جامعه و رشد رادیني د-ی ساختار نژادرييدر بستر تغ (ی اظھاراتني چندني شنبا

 یزي چاي.  باشندی اسالم میايه با دن غرب در رابطۀ گرانلهي فوق العاده حیاستھاي سۀجي تصور کرد که آنھا نتنيچن

  . توان شمردی منگ با شن کش و بومرارانهيشگي پۀ ضربنيدر حد وسط ب

 ی را برای گسترده ااتي اسالو، عملی جنوبی کشورھاۀي با تجزس،ي و انگلکايمرا ۀ متحداالتي، ا١٩٩٠ ی سالھادر

ه  بی عربستان سعودتي مرکز وھابنيچند. ردند نفوذ خود بر آنھا آغاز کتيمسلمانان تندرو و تقو»  کردنیاھل«

دھھا روزنامه . دي علنا آغاز گردسي در انگلیئ افراط گراۀ ساختار شبکليتشک.  انتخاب شدندديعنوان متحدان جد
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 ني به ازيلمان نا ی بعد، سازمان جاسوسیکم.  شدی راه اندازی اسالمیونيزي تلویويدھھا استود. افتنديانتشار 

  .افتي تحقق زي خاص لمان نی ھای مجامع وھابۀ شبکلي تشکز،ي بال آن نريو در ز وستي پاتيعمل

 خود را آغاز ی علنتي فعالی سازمان مختلف وھاب٧٠٠ از شي بی غربی اروپاینھاي در سرزم١٩٩٩ بھار سال در

 هينگ عل آنھا جقي از طرقاي که دقی مواد مخدریستھاي و تروریلبانا وني افراطحي و تسلزيکار تجھ. کردند

  . درآمدء را شروع کردند، به اجرایوگسالوي

» مسلمانان مخالف« از یري شمار کثنجايدر ا. دي گردلي تبدی المللني بسمي گذشت زمان لندن عمال به مرکز تروربا

 از شي و قتل بی چچن، متھم به آدمربائیستھاي سرکرده ترورف،ي از جنس احمد زاکای کنند که قاتالنی میزندگ

  . جزو آنھاستهي در روس٢٠٠٠مبر  تا دس١٩٩۵بر سال و در فاصله اکت نفر٣٠٠

 سازمان ٣٠ سازمان از ١٠ از حدود ده سال قبل،کايمرا ۀ متحداالتي اۀ وزارت امور خارجیمي تنظستي اساس لبر

 ی به انجام کارھاسي انگلتختي در پازي نگري سازمان د١۵ داشتند و ی رسمی در لندن مرکز فرماندھ،یستيترور

 ۀستيشا. مشغول بودند)  طرحھای اجرای پول برایجو و  جستان،يکار با حام (ی مالی کمکھایبزرگ و جمع آور

 ی مستقر در لندن در سالھایستي گروه ترور١۴ نام ی جمھور اسبق مصر با افشاسي مبارک، رئیتأمل است که حسن

 پس از ارتکاب نده،ي آیستي تروراتي عمل قاتل و طراحانیستھاي ترورتيصراحت اظھار داشت که اکثره ، ب١٩٩٠

 نام ممکن است ني ایامال (یالعلف.  کشور سابق مصر حريوز.  گردندی کشورھا، آزادانه در لندن مگري در دتيجنا

 ی کشورھاگريدر د. ستھاستيلندن محل تمرکز ھمه ترور«:  اعالم کردعلناً ١٩٩۶ھم در سال .) م.  نباشدحيصح

 مصر در ۀرج خاري وز،یعمرو موس. » کنندی آنھا کار خود را از لندن آغاز میارند، ول ھم آنھا حضور دیاروپائ

 به ی از دادن پناھندگسي خواست که دولت انگل در مصر رسماً سي انگلري سفک،يباترو.  از د١٩٩٧مبر سال  دس١۴

  ...دي نمای مساعکي نموده و در ارتباط با آنھا، با مصر تشری خوددارستھايترور

 ی افغانستان مخفی در کوھھاکايمرا یاي سازمان سبيسامه بن الدن از تعق اکه ی زمانیعني، ٢٠٠٠ ی آغاز سالھادر

 در ائتالف ضد افغان را کايمرا ی متحد اصلتختي با لندن، پای افغانستان، کار علنیستي تروریشد، سران جنبشھا

 ی دوم، کامال علنی شارل دوگل در جنگ جھانیرھبر ه فرانسه بدي کار ھم درست مثل دولت در تبعنيا! آغاز کردند

  .انجام شد

 دهيقدرت رسه  اکنون عمال بکالي لندن، و سازمان اولترا رادمي مقۀدي تازه به عرصه رسوخي از شیکي ۀگفته ب

 از پانصد شي بی اسالمی افراطی سازمانھایسي فقط شعب انگلۀ ساالنی نگھداری در مصر، برا»نياخوان المسلم«

 و با ھدف انشعاب در سي انگلی استعماریاستھاي سیمنظور اجراه  بن،ياخوان المسلم! ( شودی منهي دالر ھزونيليم

 توسط سازمان ١٩٢٨ اسالم در سال یاي دنلي اصی ملیروھاي و مقابله با نی استقالل ملی برایجنبش اسالم

  .) نھاده شداني بنسي انگلیجاسوس

 که پس از شروع سي اعظم انگلی ابو حمزه، مفتیگواھه  شوند، بی منهي ھزیچه ھدف پولھا به ني باره که اني در ااما

 آموزش داوطلبان اعزام به نه ی اعالم کرد که برا اعالن جھاد کرد و علناً هي در چچن، به روسی نظامیھايريدرگ

بر ! ( شودید، صرف م جنگنی ھا در آنجا میسي انگلکه به افغانستان ی و پاکستان و حترانيتنھا چچن، بلکه به ا

  .) شودی از لندن به افغانستان اعزام مستي ترور۴٠ اطالعات، ھر ھفته یاساس برخ

 یکي زبان و ویسي انگلی منتشر در رسانه ھاکايمرا ۀ وزارت امور خارجی، بر اساس داده ھا٢٠٠٩ آغاز سال در

 یبا اجرا «۴٠٪ کردند و تياسالم حمانام ه از کشتار ب) ٣٢٪ (سي سوم جوانان مسلمان انگلکي ، در حدود کسيل

 ٣در حدود « سابق لندن، سيلو پسي رئونس،ياست.  لرد دۀگفته ب. » موافق بودندسي انگلی شرع در اراضنيقوان
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 در ونسي حال، ھمانطور که استنيدر ا. » انددهيآموزش د» القاعده «ی در اردوگاھھاسي انگلانھزار نفر از شھروند

 صرفا به یسي انگلستي ترور٢٠٠ از شي کند، ھم اکنون بی مدي، تأئ» جھانیخبرھا «سي انگلهيمصاحبه با نشر

  .» ھستندگناهي مطلقا بی حمله به شھروندان عادۀماد خود از اسالم، آريسبب تفس

 ھدف زي در خود اروپا نی حتانه،ي و خاورماي که غرب رھا کرده، نه تنھا غرب را در آسی بومرانگ اسالمنيا

  .گرفته است

 اسالم، - ی جھاناني از ادیکي پنھان شده در پشت ی اروپائی باور دارند که مجامع افراطیستر بدی غربکارشناسان

لمان، فرانسه، ا س،ي انگلیھم اکنون کشورھا.  ندارندانهي خود در خاورماني از ھمتای دست کمیدر افراط گر

 خطر ني فراموش کرد که امروز ادي نبا،یول... دن جھان ھستی کشورھاني متشنج تراي و اسپانايتالي ھلند، اک،يبلژ

 ی می ھستند که سعیاسي سیروھاي کند، بلکه، آن نی مدي را تھدی جھانۀ جامعۀ ھمی و حتھاي که اروپائستياسالم ن

  .ندي نمای خود بھره بردارۀرانگراني مسلمانان در جھت اھداف وینيکنند از احساسات د

  

   مترجمیھايادآوري 

  . استسندهي متن، از خود نویھايته نمائ برجسۀــ ھم١

 نيخصوص ده  بان،ي ادلي در تبدیستيالي غرب امپریاستھاي از سی کوچکاري بسی نوشتار اگر چه گوشه ھانيــ ا٢

 آن را به مسلمانان ۀ دھد، مطالعی مزدور را نشان میستھاي به تروری مسلمانان افراطلي و تبدیاسي سنياسالم به د

 توانند ی کنند و نمی متي حمای اسالمیر جمھومي و صداقت از رژماني ای از روه واقعاً  کران،يخصوص اه ب

 خود، یکمک رسانه ھاه  غرب بود که بی بازاستي سني ھمجي نتاني از اولیکي زي نمي رژنيتصور کنند که خود ا

  . نشاندندراني مردم ا١٣۵٧ انقالب بھمن سال ی رھبرگاهي را در جاعهي مرتجع شتيروحان

 ی حت،یوگسالوي بي و تخرهي در حوادث منجر به تجزران،ي ای اسالمی جمھورمي بس که، رژني مدعا ھمني اشاھد

 داشت و ی با غرب استعماریکي نزداري بسی، ھمکار)چوفربو به گیني شرم آور خمۀاز جمله، نام (یاتحاد شورو

 که ستي سبب نیب.  را ادامه دادی مساعکيتشر و ی ھمکارني ازي نايبي افغانستان، عراق و لۀ اشغالگرانیدر جنگھا

 ايبي در تونس، مصر، لني و اخوان المسلمی سلفیستھاي تروردنيقدرت رسه  تا ب»یبھار عرب«اصطالح ه با شروع ب

 ی اسالمی جمھوری ارتجاعمي رژانيو پس از آن، رسانه ھا و سخنگو)  دادی رونھاي از اشي که پهي از ترکميبگذر(

  . دمندی م»ی اسالمیداريب «پوري فزون از حد، بر شی و گستاخیبيمفرا عوا ھمچنان برانيا
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