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  شود يهشت ساله م ٢١انت ياور

  يداريو پا يستادگيمقاومت، ا
  نوشته آلن گرش

  ين احمديترجمه شرو

  

  

س حمهور دونالد ترامپ بود در يرئ يتيك سال مشاور امنيمك ماستر كه مدت .ر.هربرت

 يگفت كه القاعده و  داعش دارا) ١(يبا اسكات پل يدر مصاحبه ا ٢٠٢٠سپتامبر  ٢٠

بازهم  يرانگريت ويسپتامبر فاقد آن بودند، با قابل ١١شده اند كه قبل از  ينظام يها يتوانائ

جه يان داشت و نتيبود كه در قطر درباره افغانستان جر ين گفته همزمان با مذاكراتيا. شتريب

. آن است يانحصار يريبدست گ يد برايآن احتماال بازگشت طالبان به قدرت، و شا

 ينكارها براي؟ همه ا نجايدن به ايرس يبرا» سميترور هيعل« ست سال جنگ يك به  بينزد

  ؟ يجه اين نتيچن

  

، مرگ و يرانيج فارس تا مراكش، مترادف با بمباران ، ويگسترده،  از خل يمنطقه ا ين جنگ برايا

 ٢٠١٩در ر يام در عراق، لبنان، الجزايبا قكه   ٢٠١١در سال افته يتولد   يدهائيام. ه استبود يپناهندگ

 يدر تونس و سرنگون همراه با هرج و مرج انتقال: ده اندينرس يجه اي، هنوز به نتافتنديدوباره  يجان

ر يف ناپذيرنج توص ١٩-ديكوو يريموج همه گ .منفردند يت هائيساله در سودان، موفق ٣٠ يكتاتوريد

جان دادن از ا ي يمردن از گشنگ: قرار داد يهولناك يد كرد و آنها را در مقابل دوراهيمردم را تشد



orient XXI.  

     ٢٠٢٠ اكتبر  يپلوماسياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديدرباره س ينترنتيه اينشر

  
 
 

 يبانك يازات و حساب هايبه مقام ها، امت ،در قدرتاقت يل يبدر همه جا، نخبگان . ١٩-ديروس كوويو

غرق نشده  يداخل ي، آنجا كه هنوز وجود دارند و در جنگ هايدولت يساختارها. ده انديخود چسب يخارج

  .دا كرده انديل پيهر چه خشن  تر تقل ياند، به ابزار سركوب

 ياالت متحده ، حركت هايدهد، مانند ا يم يآن رو يكه در مرزها ين فروپاشيچندر مقابل اروپا 

بر  يم هايدفاع از رژ، »سميترور« دفاع از ثبات در مقابل : افته استياش را باز  يميقد )سميتروپ(يتنجش

ن تر از  يخونار يالن سركوب اش بسيكه ب يسيمانند حكومت عبدالفتاح الس. مردم يه آرزوهايسركار عل

در مقابل  يم ها سدين رژيغرب ا يبرا. ب اردوغان استيترك او، رجب ط يفروز همتا ياز عملكرد ب

را  موج مهاجرت يغرب آنها جلو يبرا. كند يه ميآنها آنرا تغذ ياست هايكه سيسم هستند در حاليترور

كند و  يد ميجوانان را نااماست كه  يحكومت هائ ياز محافظه كار ين امر ناشيكه ايرند در حاليگ يم

  .آنها رفتن به خارج است يتنها افق برا

  

ك يتوان  يا ميداست، آين هويل ، امارات و بحرين اسرائيب» صلح«مان يپ ين در امضايغرب همچن يكور

 يكند و اشغال استعمار يم» فراموش«ها و حقوق شان را  ينيفلسط يم وقتيبنام» صلح«مان را  يپ

ان، ين جريوستن سودان به ايپ يكند ؟ برا يق مين الملل تشوير حقوق بيرا با تحق نيفلسط ينهايسرزم

مان با يپ يامضا: مخوف قرار داده اند يديده را در مقابل تهدياالت متحده دولت تازه به قدرت رسيا

 ياتيبه منابع ح يابيدست  يكه جلو يامر. سم يترور يحام يست كشورهايماندن در ل يا باقيل و ياسرائ

 يادهاياهو و فريك لحظه هي يبرا. ن در جهان استيرترياز فق يكيرد كه يگ يرا م يكشور  يبرا

  .گرفت يه انجام ميا روسين و يچ ياز سو يولناكهد ين تهديم اگر چنيرا تصور كناي  ياعتراض

  

 يكنند فقط با حكومت ها يشنهاد ميكه آنها پ ين توافق هائيآگاهند كه چن يبخوب  ويآو لت واشنگتن و 

 ١٩٨٤ادآور كتاب ين دولت كوچك يا: ستين يانتخاب امارات تصادف. قابل مذاكره است يكتاتوريد
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را  شهروندان ق جان و تنيكنترل دق يبه سخت يكيدرخشان تكن يكه دستاوردهايوقت. جورج اورول است

« اعالم كنند كه  يج نگرانيتوانند بدون ه يدر خدمت قدرت حاكم م يو رسانه ها دهند يپوشش م

رغم مخالفت مردم اش، به شكست  ين راه عليواداشتن سودان به رفتن به ا .است» جنگ همان صلح 

  .ن كشور استيدر ا يدمكراس يكشاندن انتقال شكننده قدرت به سو

  

به  يمو نظا يتيامن يو پاسخ ها –و مهاجرت ها  يسم، اسالم گرائيدات تروريتهد -از منطقه ين منظريجن

ن كتابش مطرح يدر آخر) Bertrand Badie(يآنچنان كه برنارد بد. آورد يرا بوجود م يآنها مسائل اساس

ن يا. است يميو اقل يغذائ، ي، بهداشتيز اجتماعين بعد قبل از هرچيما ز يرودرو ي، بحران ها)٢(كند يم

  .كنند يكنند و ارتش ها و قدرت ها را ناتوان م يه ميبحران ها هستند كه بحران ها را تغذ

  

ن يگر از ايد ياس كوچك اش،  نگرشيخواست، در مق ٢١انت ي، اور٢٠١٣جاد آن در اكتبر ياز زمان ا

شرائط  يدگيچي، و با نشان دادن پ» ميعظ ينيگريجا«و » جنگ تمدن ها« ار دور از يبس :ه دهد ئمنطقه ارا

در را  از عراق تا لبنان  گاه مقاومت در جوامعيكه جا ينگرش. نيو متخصص ن زن و مرديه به محققيو با تك

د يا خلق صحنه  جدي، يستي، دفاع از تنوع ز١٩-ديمبارزه با كوو يرد و به ابتكارات كوچك براينظر بگ

  .ت بدهدياهم يفرهنگ

  

 يدائم يخبر يو شبكه ها ياجتماع ياغلب مسلط بر شبكه ها يو ساده ساز يه ساده انگارين تالش عليا

غات يگان و بدون تبليمستقل، را يكه رسانه ا ٢١انت ياور. ميبر يش ميت پيت شما با موفقيرا با حما

  .شود يدهد  كه هر روز بر تعدادشان افزوده م يات ادامه ميبه ح يخوانندگان ياست با كمك مال
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م برد و يش خواهيشده و كاهشگر را ما با تعهد پ يقالب بند يان حاكم اخباريدر مقابل جر يدارين پايا

  .ميكن يما در اطرافتان حساب م يشناساندن تارنما يكمك شما و تالش برا يبرو

  

  

١ -  

https://www.cbsnews.com/news/h-r-mcmaster-battlegrounds-
china-afghanistan-national-security-60-minutes-2020-09-20/  

  

  

٢ -  

Inter-socialités. Le monde n’est plus géopolitique, CNRS éditions, 2020. 

  

ننده يهزار ب ١٢٦ون و يليك  ميما  ي، تارنما٢٠٢٠سپتامبر  ٢٧ه و ين اول ژانويتنها ب - ٣

 ين دوران در سال گذشته نشان ميرا نسبت به هم يدرصد ٦٠ يشيداشته است كه افزا

هطار  ١٢ع رساني هفتگي ما در مورد مقاله هاي منتشر شده، اطال .)Google Analytics(دهد

  .آبونه دارد كه شما هم مي توانيد توسط آدرس زير آبونه شويد

https://orientxxi.info/outils/la-lettre-d-information/ 

 


