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 Political سياسی

  

  )Konstantin Gordeev (فيي گاردنيکنستانت

  کي فرھنگ استراتژاديبن

  یريش. م.  ا:برگردان از

  ٢٠١١ اکتوبر ١۴

  

  ی سازی جھانۀدو افسان
  

 از ري غیزي چچي تواند خود را در پشت ھی نم،»ی جھاننينظم نو «ی برقراریدئولوژي اۀمثابه  بی سازیجھان

و امکان ) یستي ضد تروراتي عملۀ در پشت پردی نسل کشیمبنا (سمي گسترش ترورۀافسان. افسانه پنھان سازد

 ی حضور می فرھنگی تفاوتھابهبدون توجه « مختلف ی که در آن وابستگان فرھنگھای چند فرھنگۀ جامعليتشک

 ی ھستند که به جمع افسانه ھایئ افسانه ھاني از جمله آخر،»رندي گی قرار مگري در تعامل با ھمدتي و با موفقابندي

  . افزوده شده اندنيشيپ

 ی جھانیشکوفان:  ھالهيبرش فت« کتاب کاگو،يدانشگاه ش.  اول شاھد ھستندۀ مربوط به افساناتي با جعلآگاھان

، دو تن از )J. Feldman(فلدمان . و ج) R. pape (پيپ.  رفي، تأل»ابله با آن مقی و راه ھای انتحارسميترور

 را به چاپ ی انتحارسمي در باره مسائل تروری دانشگاھیقاتي تحق-ی علمی جھانی پروژه ھانيرھبران بزرگتر

 قرار لي تحل وهيطور مبسوط مورد تجزه  بی جھاناسي در مقی انتحاریستي تروراتي عملهي کتاب، کلنيدر ا. رساند

  .گرفته است

، در تمام جھان ٢٠٠٣ تا سال ١٩٨٠ سال، از سال ٢۴در طول .  استزي انگرتي کارشناسان حیھايري گجهينت

.  بوده استیئکايمرا درصد از آنھا اتباع ١۵ داده و ھدف فقط ی روی انتحار-یستي ترورۀ مورد حمل٣۵٠مجموعا 

 انجام شده، ی انتحار-یستي تروراتي فقره عمل١٨٣٣درصد از  ٩٢، )٢٠٠۴ - ٢٠٠٩( سال ۶ یاما، در طول زمان

 دو ني افغانستان و عراق و اشغال اهي و ناتو علکايمرا دھد که جنگ ی آمار نشان منيا.  بوده استکايمر ااتباع

  . باشدی می انتحار- یستي تعداد حمالت تروری جھششي افزاني چنیکشور، علت اصل

ه ، ب) عراق را اشغال کرد٢٠٠٣ در سال کايمرا (٢٠٠٣ تا و پس از سال »سميرورت« که ميني بی مگر،ي دعبارته ب

 ی پاسخگووجه چيھه  بزي نیستي شود و کارزار ضد تروری متفاوت ظاھر مۀديعنوان دو پده  خود بعتيلحاظ طب

  را،يز. ورد خی نمی ملیخواھيدرد فرونشاندن آتش آزاده  نفت، بۀمثابه  بسميترور. ستي خود نۀ شدنيياھداف تع
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 ی تمامباي تقری علت اصل١٩٨٠ حداقل از سال ،ی نظامۀمداخل «سندي نوی میدرسته   و فلدمان بپيھمانطور که پ

  . باشدیم»  در جھانی انتحار-یستي تروراتيعمل

رت  عبای المللني بسمي تروری کنند که علت واقعی خود گذاشته و ادعا میھايري گجهي کتاب پا را فراتر از نتمؤلفان

 ی قربانیروش علن «یعني ،ی اجتماعی و سازمانھای مذھب،یاسي سیباني پشتی حداکثریکاربست روشھا«است از 

.  گرددی به جنگ و اشغال منجر م،»ی خارجخالت دفاع از استقالل جوامع منطقه در مقابل مدایبرا» «کردن خود

 هي را توج»ی مردمی ھاشهي از ردهيبر «ادگراني بناي گوهي علی سازی که اقدامات کارگزاران جھانیري گجهي نتنيا

  . دھدی نشان مانيطور عره  را ب»یستيوررضد ت «اتي مربوط به عملی ساختگی کند، در واقع، ھمه افسانه ھایم

 که در اثر آن صدھا ھزار انسان ی جنگ،»سمي با تروریجنگ جھان« را به کايمرا متعصب نبودند که انيادگراي بننيا

 در مقابل کنشگران یگري دۀني گزچي ھی خارجیعکس، تھاجم نظامه بلکه ب. شته شد، وادار ساختندفقط در عراق ک

منظور برافروختن آتش ه  بیتي امنی سازمانھان،يبنابرا.  نگذاشتی پامال شده توسط اشغالگر باقی استقالل ملۀاعاد

 یاز انفجار مراکز جھان.  دھندینجام مو امثال آن را ا» مبر سپت١١« مانند یستي تروراتي، عمل» بزرگتریجنگھا«

 واداشتن مردم به ی از ترور، براد؛ي جدی شھدادي تا تولی نظاماتي از آغاز عمل؛یبا کارکنانش تا شروع تھاجم نظام

 ش؛ي جان خومتي به قیري انتقامگی آن برااني بازماندگان قربانکي تحری تا ترور برا»رانهيشگي پیجنگھا «ديتأئ

 جنگ ني ای چرا و با چه ھدفکه ني را از ای چرخاند تا توجه عمومی با خود می جنگ جھانۀردونھمه و ھمه را گ

  .راه انداختند، منحرف سازده را ب

 را با کاربست ستمي قرن بیآتش جھان سوز ھر دو جنگ جھان:  کنندی مدي را تأئدهي عقني ازي نیخي تاری ھانمونه

مردم ه  ب»یستي ضد تروراتيعمل«مثابه ه  بقاَ ي آنھا را دقی ھردوغاتي برافروختند، و با تبلیستي ترواتيآشکار عمل

  . دادندحي توضشيخو

او در . لمان، انگال مرکل بودا صدر اعظم ،ی سازی جھان»یستيضد ترور «ۀ افسانۀ ناخواستی و باعث افشایبان

 خود در پوتسدام، اعتراف کرد که تالشھا یحي مس-  سازمان جوانان حزب دمکراتی خود در مقابل اعضایسخنران

 از  فقط عبارتی جوھر اظھارات واگرچه. لمان با شکست مواجه شدندا در کشور ی چند فرھنگۀ جامعلي تشکیبرا

 را یلمانا زبان ديلمان مھاجرت کرده اند، باا کار به یجو و که در جست) هياز ترکاکثراَ (مسلمانان «آن بود که 

 خانم مرکل یري گجهي اما نت،»ندي کامل بازار کار درآتي توانند به عضوی آنھا منصورتي فقط در اراي زرند،يفرابگ

 ني بانک فدرال و شھردار سابق برلراني مدی عضو شوران،يساراتس.  تفيتأل» لمانا ی نابودودخ«در قالب کتاب 

د، مھاجرت مسلمانان را علنا بانکدار مشھور در کتاب خو.  شدی متجلد،يکه ھمچو رعد در سرتاسر اروپا غر

  . خواندیلمان ما ی دولتمداری برایديتھد

 که با رد یحساب دولته  کنند، بی می را که به حساب دولت زندگی کسانستميمن مجبور ن«: سدي نوی منيساراتس. ت

 در یشتريب) مسلمان( بسته ی دختران روسرشيداي و فقط باعث پستي کودکان خود نليفکر تحصه  موضوع، بنيا

  .» گردد، قبول کنمیکشور م

لمان دعوت کرد، حاال ھم آنھا در ا را به ی کشور ما کارگران خارج١٩۶٠ یدر آغاز سالھا«: دي گوی مرکل مو

 ما ماندگار نخواھند بود، به شيآنھا پ«: مي گفتی و ممي زدی اوقات ما خودمان را گول میگاھ.  کنندی می زندگنجايا

 چند ۀ که برخورد ما در چھارچوب اصول جامعبتهو ال.  نشدنياما چن. »واھند گفتھر حال کشور ما را ترک خ

 برخورد به شکست نيا. دي گنجی کرد، ممي خواھی به ھم زندگی که ما در کنار ھم و با ارجگذارني و در ایفرھنگ
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 ند،ي سخن بگویلمانان زباه  بعي سریلي توانند خی را که نمیئ آنھامي خواھیما نم...  شکست خورد مطلقاَ د،يانجام

  .»مينيبب

 ی و کشورھاهي مھاجران ترکدي نباگريلمان دا فدرال یجمھور«: دي گوی میحي مس-الي صدر اتحاد سوسھوفر،يز. ھ

  .»ردي را بپذیعرب

 گانگاني ھمبسته ضد بی ھمه جا متشکل در سازمانھالي اصیھايلمانا یتي مذکور فوق، نه تنھا نارضااظھارات

 ی اساس نظرسنجهب( را دي جدی»شوايپ «شيداي پی و حت»یدستان قو« آرزومندان ظھور  وی اانهيخاورم

 جامعه استي س،»ی چند فرھنگۀجامع «ی ھایبي را که در پشت عوامفرتي واقعني ایجي، بلکه، درک تدر)یاجتماع

 را با حذف ی اسالمی زندگۀوي شی سازیو اگر عوامل جھان.  سازندی نھفته است، منعکس م»نيگزيجا «یشناخت

 که در اثر ،یحي مس-یئ برند، فرھنگ اروپای مني از ب»یستيضد ترور «اتي عملاني حامالن سنتھا در جریکيزف

 ی ھایني شده، در حمله به معتقدان جھان بفي مزدور آن تضع»رانروشنفک« مختلف ی مستمر گروھھای ھایھتاک

  . خالصه شده استگري دی بر تمدنھاگر،يد

 کنندگان آن، ني تدو،ی جامعه چند فرھنگکيدئولوژي ایزي ری دشوار پاري بسطير کرد که در شرا توان باوی ممشکل

 وابستگان ی برایاتي حی فضاکي تفکازمندي نی اجتماعستمي ستي مطلقا روشن را که اصول تمامتي واقعنيا

 دي مفگري ھمدیانند برا توی آن، آنھا مر که دی عرصه اقي دقنيي و تعگريکدي آنھا از تي مختلف، تبعیفرھنگھا

  . گرفتنددهيباشند، ناد

 مختلف و ی وابستگان سنن فرھنگانيدر م»  زنده ماندنیبرا« رقابت دي از اصول مذکور، موجب تشدتخلف

 فرھنگ یعني تر، ی که، فرھنگ ماندننجاستيو ا. دي خواھد گردی امتزاج در حد منابع محدود اجتماعرقابليغ

و .  ثمربخش تر، غالب خواھد شدا، ام»جھان نو« چه منطبق تر با افکار سازندگان  تکلف تر و ھریاستوارتر، ب

  . نخواھد بودیئ فرھنگ اروپانيالبته، ا

 تا هي اروپا، از روسی مسلمانان در سر تا سر اراض،»یچند فرھنگ «ۀ جامعلي تشکۀجي در نتنکهي در نظر گرفتن ابا

 چند دهيلمان ضمن اشتباه شمردن اا آنھا خواھند شد، مقامات نيگزي جاان،ي اروپائی آباء و اجداني در سرزما،ياسپان

 یخوده  خود بتي کفاۀ افسانلي گذاشته و در صدد تکمشيا خود را به نمی سازی جھانتي در مجموع واقع،یفرھنگ

 . برآمده اندی وحدت جھانشيداي پی فرھنگ متنوع براکيتنھا 

http://www.fondsk.ru/news/2010/10/30/dva-mifa-globalizma.html 

www.eb1384.wordpress.com  
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