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  ٢٠١٧ جون ٠٩
  

 :فاشيسم، نئوليبراليسم، تخريب دولتھا و جنگھای بی پايان  
  پس فاشيسم دقيقاً کجاست ؟

 ٢٠١٧ جون ٣

  مرکز مطالعات جھانی سازی

  .منتشر شده است) بلگراد، صربستان (POLITKA» پوليتيکا« در ٢٠١٧ بروری ف١اله نخستين بار در اين مق

تاريخشناس صربی، دکتر در علوم تاريخ و استاديار بخش تاريخ در دانشکدۀ فلسلفه در بلگراد، : ميلوس کويچ 

اريخنگاری ست، انتشارات در زمينۀ ت» لۀ شرقأديزرائيلی و مس«فروش او نويسندۀ کتاب پر . صربستان است

، )پايان قرن ھجدھم تا آغاز قرن بيستم(زمينه ھای پژوھشی او مناسبات بين المللی . ٢٠١١دانشگاه آکسفورد، 

  .می باشد) از پايان قرن ھجدھم تا آغاز قرن بيستم(تاريخ نظريات سياسی 

  

ا پيش طی مکاتبه ای از راه پست اين مقاله زير پوشش کپی رايت بوده، ولی ميشل شوسودوسکی سالھ: مترجم 

در غير اين . فارسی ترجمه و منتشر کنمه الکترونيک به من اجازه داد که مقاالت مرکز مطالعات جھانی سازی را ب

صورت، اين ترجمه و انتشار آن را به مثابه مبارزۀ طبقاتی در چھار چوب احزاب تک نفرۀ کمونيستھای ايرانی با 

با تمام احترامات شايسته به نويسندۀ اين مقاله استاد . اعتراض به کپی رايت تلقی کنيدراھکار نافرمانی مدنی و 

نظر می رسد که تا کنون چندان ه پافشاری روی موضوع کپی رايت را ضروری دانستم زيرا ب. ميلوس کويچ

طی مقاله ای و ھمانگونه که پيش از اين . توجھی به پيامدھای آن در زمينۀ فرھنگی و اجتماعی نداشته ايم
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توضيح دادم، خصوصاً ما ايرانی ھا به ايکس دليل در وضعيت نا مساعدی به سر می بريم و متأسفانه به پيامدھای 

آن نيز آگاه نيستيم و به دليل فقدان تسلط روی چگونگی قوانين و قواعد بازی منوپلی بين المللی اين واقعيت 

  .نامطلوب را طبيعتاً  واپس می زنيم
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ال زور؟ آيا اين ر در مرزھا با اعمييتجاوز به کشورھای ھمسايه، جنگھای پايان ناپذير، تخريب دولتھا، ايجاد تغ

ن و فان سياسی آنان، خاندانھای کلينتمپ و نايجل فراژ را برای شما تداعی می کند، و يا مخالموضوع دونالد تر

 بوش، و يا تونی بلر و ديويد کامرون؟

به دونالد اين کلمات . به گوش مردم می رسد» فاشيست«و » فاشيسم«بيش از پيش غالباٌ کلمۀ در کشورھای غربی، 

عالوه بر اين استفاده از . الق می شودطا» پوپوليستھای دست راستی«مپ، خيرت ويلدرس، مارين لوپن و ديگر تر

نظر می رسد، زيرا خواھان ه اين کلمات تند به دليل تمايالت اين عامالن سياسی به ارزشھای ملی توجيه پذير ب

توقف مھاجرت در اشکال توده ھای عظيم به کشورھايشان ھستند و به ھمين گونه به دليل افزايش خارجی ترسی در 

  .بين طرفدارانشان

با اين ھمه، برای . سرعت مشخص شودتواند بسادگی و ب با وجود اين، فاشيسم اصطالحی ست که مفھوم آن نمی 

برای ليبراليسم، سوسياليسم و محافظه کار تعريف پذيرفته شده .  سياسی نيز به ھمين گونه استتمام ايدئولوژی ھای

جريانھای » فاشيسم«روشنی می دانيم که اصطالح ب. ل عمومی آن را پذيرفته باشندای وجود ندارد که ھمه به شک

شورشيان جدائی طلب ( اوستاشی ھا ی ياالمانبسيار متنوعی را در بر می گيرد، مثل فاشيستھای ايتاليا، نازيھای 

با وجود اين، ھمۀ اينھا نبايد ذھن ما را مخدوش کند و مانع درک ). کروآسی، ضد يھود، فاشيست و ضد يوگوسالو

  .اھميت اين پديدۀ تاريخی شود

ری تجربۀ تاريخی ست که بيش از ھر ساده نگاری سياسی يا توضيح نظريه پرداختی می تواند در اين کار به ما يا

مپ يا مارين لوپن عمومی عليه تريک خصوصيت کليدی در فاشيسم وجود دارد که عمداً يا سھواً در ھياھوی . رساند

گرچه فاشيستھا را به دليل حرکات تجاوزکارانه عليه کشورھای مستقل ديگر، . فراموشی سپرده می شوده غالباً ب

لوئی چھاردھم و . آوريم ا اعمال خشونت به ياد میرات مرزی بييجنگھای بی پايان، تخريب دولتھا و ايجاد تغ

ناپلئون عليه ھمسايگانشان دست به اعمال خشونت آميز زدند، جنگھای دائمی به راه انداختند، دولتھائی را تخريب 
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با وجود اين، تجاوز ھيتلر با کشتار جمعی توده ھا ھمراه بود، يھودی . رات مرزی مبادرت ورزيدندييکردند و به تغ

  .فاشيسم را به اين شکل در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی به ياد می آوريم.  کولی ھا و صربھاھا،

خشونت؟ آيا اين رات مرزی با اعمال يياعمال خشونت عليه کشورھای ھمسايه، جنگھای بی پايان، تخريب دولتھا، تغ

ن و فان سياسی آنان، خاندانھای کلينتمخالمپ و نايجل فراژ را برای شما تداعی می کند، و يا موضوع دونالد تر

، سوريه، محاصرۀ ابوش، و يا تونی بلر و ديويد کامرون؟ آيا بايد تخريب يوگوسالوی، افغانستان، عراق، ليبي

  روسيه، چين و ايران را يادآوری کنيم ؟ 

ای بين دولتھای حاکم دفاع ھمذاکره  عکس، بر اساس بيانيه ھای انتشار يافته، از ديپلماسی سنتی منافع و همپ، بتر

 دارد، چيزی که در ١۶۴٨ در سال Westphalieمی کند، که به شکل گسترده شباھت نزديکی به صلح وستفالی 

ست  که دائماً از سوی مخالفانشان در جبھۀ ليبرالھا » ارزشھائی«قطب مخالف جنگھای صليبی پايان ناپذير و به نام 

  .پی گيری می شود

اين جريانھا به آن اھدافی . يت ھای تمام عيار که با انگيزه ھای قومی ھدف گرفته شده بودندی جمعئتخريب توده 

کمال مطلوِب ) بنيانگذار اوستاشی ھا، شورشيان ملی گرای کروآسی (Pavelicدست يافتند که برای ھيتلر و پاوليچ 

 Metohija کزوو و متوھيجا مردم صربی کروآسی و بخشھای بوسنی ھرزگوين،: نظر می رسيد ه دست نيافتنی ب

 مشابه وضعيتی که ھمۀ اين وقايع، البته، با ياری ھمکاران محلی صورت گرفت، دقيقاً . را کشتند و اخراج کردند

نبايد ھيستری ضد صرب در رسانه ھا را فراموش کنيم که اجازه داد تا . برای مسيحيان عراق و سوريه روی داد

اين عمليات فقط با آن کاری قابل مقايسه است . وده ھای صرب  صورت بگيردجنايات بی محاکمه و گسترده عليه ت

  .که اروپای نازی عليه يھوديان انجام دادند

نوشته است که » امپراتوری ھيتلر« استاد دانشگاه کلمبيا در نيويورک، در کتاب Mark Mazowerمارک مازوور 

 شدند از تجربه ھای استعمارگرانۀ دولتھای ليبرال، ھيتلر و نازيھا برای جناياتی که در اروپای شرقی مرتکب

سادگی با اروپائی ھا ھمان کاری را کردند که استعمارگران ليبرال آنھا ب. بريتانيا و اياالت متحده الھام گرفته بودند

نژاد پرستانۀ ھيتلر تيز بينی و بی رحمی بريتانيائی ھا در ھند، و به ھمين گونه خشونت . فريقا و آسيا انجام دادندادر 

روشنی اعالم کرد که در آينده، کشورھای او ب. کردئی ھا عليه سياه پوستان و سرخپوستان را ستايش می امريکا

طی تصرف ژرمنيک در . ی به عھده خواھد داشتالماناسالو، به ويژه روسيه نقش ھند را در اتحاديۀ اروپای 

افرادی که به نژاد «بخش ھائی از . ياالت متحده الھام گرفتسرزمين ھای اسالو در اروپای شرقی، ھيتلر از تجربۀ ا

تعلق داشتند، در دريای ھندی، به تدريج به يکديگر پيوستند، در يکديگر ذوب شدند و سرزمين » و مدنيت برتری

  .بوميان را غارت کردند

انطباق با مدرنيزاسيون و به گفتۀ مازوور، تالشھای امپراتوری ليبرال که ھدفش واداشتن کشورھای استعمار شده به 

ھيتلر، و به . جز وجه ديگری از نژاد پرستی تخريب ناپذير در عھد قديمه الگوی فرھنگی آنان بود، چيزی نبود ب

ظت و دفاع اف فراخواندند تا از ارزشھای نژادی و فرھنگی خودشان حالمانھمين گونه گوبلز اروپا را به پيرامون 

 اعالن کردند که ھدف اصلی از اتحاديۀ اروپا حفاظت در روياروئی عليه روسيه و با چنين حرکتی، به روشنی. کنند

گفتمان دفاع عليه اتحاد شوروی در روند پس از جنگ برای متحد کردن اروپا مفيد . حرکت به سوی روسيه است

طی رفراندم . کردندبود، يعنی به گفتۀ مازوور، وقتی که طرفداران قديمی ھيتلر در مقامات باال سر سختانه کار می 

بريکسيت در بريتانيا،  تھديد کردِن روسيه بخش مھمی از اردوی طرفداران اتحاديۀ اروپا بود ، و به ھمين گونه در 

  .ن طی انتخابات رياست جمھوری در اياالت متحدهينتاردوی پشتيبانی از ھيالری کل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

با وجود . کنند ه نام نژاد بلکه به نام حقوق بشر فتح میبرخی خواھند گفت که، با اين ھمه، ليبرالھای ناتو دنيا را نه ب

ئی و بريتانيائی روی جمھوری صرب بوسنی، صربستان، امريکا  rock & rollاين، بمبھايشان را با راک اند رول 

در واقع، اين موضوع برای ميليونھا قربانی تسلی . یالمان و سوريه پرتاب کردند، و نه با رزم آھنگ اعراق، ليبي

  !خش خواھد بود ب

  

  :لينک متن اصلی 

 

 

 

 


