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ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺎن ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﻮض ،اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ
از ظﮭﻮر ﺗﻮطﺌﮫ آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ از زﻣﺎن ﺳﻘﻮط راﯾﺶ ﺳﻮم در اروﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آن در اوﮐﺮاﯾﻦ دﯾﺪه ﺷﺪه – ظﺎھﺮا در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﻣﺘﻨﺎع
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ از ﯾﮏ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎظﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﮭﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻈﺎھﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ روز ١٧
ژاﻧﻮﯾﮫ  ٢٠١۴ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮم ھﺎ ،ﮐﻼه ﺧﻮد و ﺑﻤﺐ ھﺎی دﺳﺖ ﺳﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ای را ﻋﻠﯿﮫ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ،ﺣﻤﻠﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﮫ طﺮﻓﺪاری از دوﻟﺖ ،و ﺑﮫ
طﻮر ﮐﻠﯽ وﯾﺮان ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﮐﯿﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ،اﯾﻦ اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ طﻠﺐ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و دارای ﭼﮫ
اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
١ـ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﺑﺨﺶ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﮫ در اﺻﻞ ﭼﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻓﺮاطﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮا )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ( ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺟﻨﺎح ھﺎی راﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺰب »ﺳﻮوﺑﻮدا« )آزادی(،
»ﺣﺰب اوﮐﺮاﯾﻦ«» ،ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ – دﻓﺎع ﻣﻠﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺧﻮد« ،و »ﺗﺮﯾﺰوب« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ در ﯾﮏ
اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺸﺘﺮک ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺿﺪ روﺳﯽ ،ﺿﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،و ﺿﺪ ﯾﮭﻮدی و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﮭﺎ در
ﯾﮏ ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺑﮫ اﺻﻄﻼح » ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن اوﮐﺮاﯾﻨﯽ « ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﺳﺘﭙﺎن ﺑﺎﻧﺪرا ،از ھﻤﺪﺳﺘﺎن ﻧﺎزی ھﺎی
ﻧﻨﮕﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﮭﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .او ﻣﺘﻌﮭﺪاﻧﮫ در ﮔﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺪ ﺗﺮﯾﻦ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺗﻮﺳﻂ ھﺮ طﺮف در ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم ﺑﻮد.

در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و دوﻟﺖ ،ﻣﺬاﮐﺮه را اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ
راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ارﻋﺎب و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎدی از »ﭘﯿﺮاھﻦ ﻗﮭﻮه اﯾﮭﺎی
ھﯿﺘﻠﺮی« و »ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﯿﺎه ھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻠﯿﻨﯽ« ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ھﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﻣﻠﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ
اﺻﻄﻼح »ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺎن« ادﻋﺎی دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ را دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا درآوردﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﯿﯿﻒ در آﺗﺶ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﻟﻮﯾﻮ ﭘﺮ از اراذل و اوﺑﺎش ،و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دﻟﺴﺮد ﮐﻨﻨﺪه ای از ھﺮج و ﻣﺮج در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی ﮐﯿﯿﻒ و ﻣﺮﮐﺰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ،ﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد ﯾﺎ دﺳﺖ رد ﺑﮫ آن زد.
ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫ ﺧﻮد ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﮫ ﺷﺪت در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮد را ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و
ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن .در اواﯾﻞ دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اﻋﻀﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﮏ ﮐﯿﻦ و وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻧﻮﻟﻨﺪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺮﮐﺰی
ﮐﯿﯿﻒ و ﻣﺮﮐﺰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن اﺑﺮازﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺧﺼﻠﺖ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در روزھﺎی اﺧﯿﺮ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،طﺒﻘﮫ ﺣﺎﮐﻤﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻏﺮب و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ
ﺷﻮرش ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .در ﻋﻮض ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را »ھﯿﭻ
ﺗﮭﺪﯾﺪی« ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺿﻤﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اداﻣﮫ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ھﺪف ﻧﮭﺎﺋﯽ ﺧﻮد ﮐﮫ رژﯾﻢ ﭼﻨﺞ )ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ( ﺑﺎﺷﺪ را داده اﻧﺪ.
در ﺗﻼش ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯿﺮون راﻧﺪن اوﮐﺮاﯾﻦ از ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ روﺳﯿﮫ ،اﺗﺤﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن را در
ظﺎھﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ دھﮫ ،ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﺒﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﺢ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﮫ ﺑﻌﺪا ً ﺑﮫ اﻟﻘﺎﻋﺪه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺮاطﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﮐﺮدن روﺳﯿﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺠﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .و اﻟﺒﺘﮫ ،واﻗﻌﯿﺖ دردﻧﺎک ﻟﯿﺒﯽ و اﺧﯿﺮا ﺳﻮرﯾﮫ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎن دارﯾﻢ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﻣﺘﺤﺪان آن ﺑﻨﯿﺎد ﮔﺮاﯾﺎن اﻓﺮاطﯽ و ﺟﮭﺎدی ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻠﯿﮫ دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ اطﺎﻋﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ از دﯾﺪ ﻧﺎظﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺎق و ﺗﯿﺰ
ھﻮش ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ :اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ھﻤﻮاره ھﻤﯿﺸﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﺎﻧﮫ ای را ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ھﺎی اﻓﺮاطﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﮐﺴﺐ اﺑﺘﮑﺎر درﺟﻐﺮاﻓﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ در اوﮐﺮاﯾﻦ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﮫ ،اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از  ٢۵ﺳﺎل ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﻼل اش از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی از ھﻢ ﻓﺮو ﭘﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﮫ ﺑﮫ ھﻤﺎن
اﻧﺪازه ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و آن ظﮭﻮر ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در اوﮐﺮاﯾﻦ اﺳﺖ -اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﺎره
اوﮐﺮاﯾﻦ و ظﮭﻮر ﭘﺪﯾﺪه اﻓﺮاط ﮔﺮاﺋﯽ ﺟﻨﺎح راﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ھﻢ دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ درک اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه .ﺑﻠﮑﮫ،
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از روﻧﺪ رو ﺑﮫ رﺷﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ )و در واﻗﻊ ﺟﮭﺎن( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد – روﻧﺪی
ﮐﮫ ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﯾﻮﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎ اراﺑﮫ ﺳﮫ اﺳﺒﮫ )ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ و
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ( ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻠﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ و وﺣﺸﺘﻨﺎک ،اﮔﺮ ﻧﮫ ﺑﺪ ﺗﺮ از رﮐﻮد
ﺑﺰرگ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮده ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ ﺳﻘﻮط اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺰب طﻠﻮع طﻼﺋﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوف در ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ﺗﻨﻔﺮآﻣﯿﺰ ،ﺣﺰب طﻠﻮع طﻼﺋﯽ – در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻧﺎزی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﺪ ﯾﮭﻮدی ،ﺿﺪ
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺷﻮوﻧﯿﺴﻢ ﺿﺪ زن را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ دوﻟﺖ رھﺒﺮی ﺣﺰب را ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﻧﺎزی از طﻠﻮع طﻼﺋﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ آﺗﻦ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺰب
زده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ھﻨﻮز ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻧﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد طﻠﻮع طﻼﺋﯽ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺎزﯾﺴﻢ،
ﺿﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ،ﻓﻀﺎﺣﺖ ﺿﺪ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﺎ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﺎرت
ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ھﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ،ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺣﺰب طﻠﻮع طﻼﺋﯽ ،ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و در درﺟﮫ اول آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ھﺎ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﯾﻮﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻢ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻔﺮت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﺬاب ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ؛ ﭘﺎﺳﺨﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن رھﺒﺮان ﺣﺰب طﻠﻮع طﻼﺋﯽ ،اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ھﻨﻮز در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ،
ھﻨﻮز ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺮای ﻣﻘﺎم ﺷﮭﺮدار آﺗﻦ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ در ﺻﻨﺪوق ھﺎی رأی ،رﯾﺸﮫ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در ﯾﻮﻧﺎن را ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن و اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﺎزه ای ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ﻣﺎ وﻟﻮ اﯾﻨﮑﮫ
ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ آﺷﮑﺎرا ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﺎ ظﮭﻮر اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ » ﺣﺰب ﻣﺮدم « ﮐﮫ طﺮﻓﺪار ﺳﯿﺎﺳﺖ رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ و ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮدن ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و آزادی ﺑﯿﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﻗﺪرت ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽ دھﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ،
ﺣﺰب ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺎرﯾﺎن ﻟﻮﭘﻦ ،ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮز ﻏﻀﺒﻨﺎﮐﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٢٠درﺻﺪ آرا را
در دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻣﺸﺎﺑﮭﺎ ً » ،ﺣﺰب ﺑﺮای آزادی « در ھﻠﻨﺪ – ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﺿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﺿﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ – ﺑﮫ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺣﺰب از ﻧﻈﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی،
اﺣﺰاب اﻓﺮاطﯽ ﻣﻠﯽ ﮔﺮا ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯽ رﺑﻄﯽ و ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎزی ﮔﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺪه اﻧﺪ .اﮔﺮ ﺣﺪ اﻗﻞ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ روﻧﺪھﺎ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ،ﻓﺮا ﺗﺮاز اروﭘﺎ،
ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﻌﺪادی از ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﺷﺒﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﻧﺪ .ﮐﻮدﺗﺎی ﺟﻨﺎح راﺳﺘﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﭘﺎراﮔﻮﺋﮫ و ھﻨﺪوراس را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ً و /ﯾﺎ آﺷﮑﺎرا ﺗﻮﺳﻂ واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺗﻼش
ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮﮐﻮب ﭼﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ،ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در روﺳﯿﮫ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮑﺴﯽ ﻧﺎواﻟﺘﯽ و ﭘﯿﺮوان ﻣﻠﯽ او ﮐﮫ ﮐﯿﻨﮫ ﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﭘﯿﺶ ﮔﺎم اﯾﺪه ﺋﻮﻟﻮژی ﺿﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ از ﺟﻤﮭﻮری ھﺎی ﺷﻮروی و ﻗﻔﻘﺎزی ھﺎی روﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان » روس ھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ «
ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﺷﺪه اﻧﺪ .اﯾﻨﮭﺎ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮش ھﮋﻣﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ داﻣﻦ زﻧﺪ.
در اوﮐﺮاﯾﻦ » ،ﺟﻨﺎح راﺳﺖ « ،ﺳﺘﯿﺰ را از ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ روﯾﺎی اﺳﺘﭙﺎن ﺑﺎﻧﺪرا ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ –
اوﮐﺮاﯾﻨﯽ آزاد از روﺳﯿﮫ ،ﯾﮭﻮدی و ﺗﻤﺎم » ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب« دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﻧﺤﻮه اﯾﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ درﻧﻈﺮدارﻧﺪ .د ﻟﮕﺮم از اداﻣﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺪی ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮﮔﺰ
ﯾﺎﻧﻮﮐﻮوﯾﭻ و دوﻟﺖ طﺮﻓﺪار روﺳﯿﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ اﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪ را در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﺋﯽ
ﺧﻮد ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ دﯾﺮﺷﺪه اﺳﺖ.
nicht mit Facebook verbunden



nicht mit Twitter verbunden
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