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 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٣

  

  المانموفقيت نيو نازيست ھا در انتخابات 
ر سال ديگر در مسند قدرت صدارت اين  چھاالمان انتخابات پارلمانی اخير  پیبار ديگر موفق شد که در" انجيال مرکل"

" مرکل"به موازات موفقيت . کشور تکيه زند و اکثريت حزب دموکرات مسيح را در پارلمان اين کشور محفوظ نگھدارد

 دست آورده و زنگ خطر راه توانستند که چند چوکی بيشتر ب" بديل برای جرمنی" ھم در قيافيۀ الماننيو نازيست ھای 

 را از آن خود کند و حزب دموکرات آزاد ء فيصد آرا١٢.۶توانست که " بديل برای جرمنی" جريان  .به صدا درآورند

 المانانتخابات اخير ثابت ساخت که نيرو ھای دست راستی در . دست آورد، به عقب برانده ی بأ فيصد ر١٠.۵را که 

يد نخواھد بود که روزی از طريق رو به صعود بوده و اگر جلو اين جريان دست راستی افراطی گرفته نشود، بع

  . ب نمايدصقدرت را غ" مبارزات پارلمانی"

آن روز ھائی که . شوند نيرو ھای دست راستی در سراسر اروپا در حال خيزش اند و با قوت روی صحنه ظاھر می

د، سپری شدند و يا از ترس نيرو ھای دست چپی عقب نشينی می کردن دست راستی ھا کمتر درصحنۀ سياسی ظاھر می

. حال صحنه عوض شده و اين نيرو ھای دست چپی است که عقب نشينی کرده و از ترس تبارز نمی نمايند. شده است

 اين ھراس را بيشتر ساخته که مبادا روزی در رأس قدرت قرار گيرند و توازن المانعروج نيرو ھای دست راستی در 

آھسته آھسته به سوی راست لغزيده و سعی می کند که در صحنۀ ھم " مرکل "المان. ھم زنند ه سياسی را درين کشور ب

سياست جھانی بيشتر از تجاوزات امريکا حمايت نموده و قوت ھای نظامی خود را به پشتيبانی تجاوزات امريکا در 

  . ھا ديگر بفرستدیافغانستان و ساير جا

ی پارلمانی در يکی از صحبت ھای خود گفت که بعد از موفقيت نسب" بديل برای جرمنی"رھبر جريان " الکزاند گاولند"

."  ما کشور خود را دوباره خواھيم گرفت... را به زير خواھد کشيد" انجيال مرکل"برای کشورش تقالء خواھد کرد و "

اين جريان حامی روابط حسنه . ًضد يورو، ضد اسالم  و ظاھرا ضد جرايم است" بديل برای جرمنی" جريان یخط مش

که تا گرفتن قدرت واقعی سال ھا وقت  باوجودی. با روسيه است و مخالف تعزيرات اقتصادی عليه اين کشور می باشد

.  چه بايد بکندالمانالزم دارد، اما از ھمين اکنون دلھره در ميان مردم خلق کرده که در صورت پيروزی غير مترقبه، 

در امريکا که تا حال اين کشور در بی نظمی به سر می برد، افراد خبير در " ترمپ"قيت ًخصوصا در روشنائی موف

 .گردند" المانبديل برای "جوی طرقی اند که بتوانند سد راه پيروزی ھای آيندۀ جريان خطرناک  و  در جستالمان
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در " مرکل"تضاح آميز ی معتقدند که صعود نيرو ھای دست راستی نتيجۀ شکست افالمانيک عده از صاحب نظران 

اين روش نادرست .  استالمانادغام و جذب مھاجران شرق ميانه و افريقا  و رد پذيرش روش چند فرھنگی در 

باعث شد که نيرو ھای دست راستی بيشتر به مخالفت خود عليه مھاجران شرق ميانه بپردازند و از پذيرائی اين " مرکل"

روش ضد انسانی کشور ھای جمھوريت چک، پولند . و ببشتر اسالم ستيز گردندمردم مانند ساليان گذشته دوری جويند 

بديل "و ھنگری در عدم پذيرش مھاجران و اخراج عده ای از آنھا، الھام بخش نيرو ھای دست راستی باالخص جريان 

ور را در با قلب باز حاضر به پذيرش مھاجران می گرديد و مطبوعات اين کش" مرکل"اگر . گرديد" برای جرمنی

بديل "رھبر .  تشويق می کرد، چاقوی نيرو ھای دسته راستی درين کشور دسته نمی يافتالمانراستای نقش انسانی 

او در يکی از خطابه ھای خود .  بايد از تجربۀ نازی ھا بياموزد و آن را امتحان نمايدالمانمعتقد است که " برای جرمنی

 ." ما بايد از زبان، حاکميت و قلمرو خود دفاع نمائيم. افتخار نمايند" رھتل" ھا حق داشتند که به المان"گفت که 

ناکامی ھای پی در پی نظام ھای مستقر در اروپا .  و حتا اروپاستالماناين سرآغاز عروج نيرو ھای تاريک انديش در 

دھد   دست راستی مییا بھانه برای نيرو ھ١٩۴٠کردن فقر، بيکاری و بی خانمانی بار ديگر مانند دھۀ کن در ريشه 

  . که قدرت را بدزدند و جھان را به سوی تباھی بکشانند

 

  

 


