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  :بخش نخست

 * م و واپسگرائی بين المللی ناسيوناليسامقابله با فر

  
 ی در حال سخنرانیامسکچ

  
کنم  فکر می.  ھراس انگيز آغاز کنم کوتاهخواھم سخنم را با يک خاطرۀ اميدوارم که از من خرده نگيريد زيرا من می

اين زمان ھنگامی بود که . ين مقالۀ خود را در مورد مسائل سياسی نوشتملتاد سال پيش بود که من او ھشًکه تقريبا

 فاشيسم در سراسر ۀموضوع مقالۀ من در آنروز در مورد گسترش بی وقف.  سقوط کرده بود١٩٣٩ روریببارسلونا در ف

چکوسلواکی بنابر ا ضميمۀ خاک خود کرد و درست چند ماه بعد لمان نازی، اتريش را ١٩٣٨در سال . جھان بود

ه در اسپانيا شھرھا يکی پس از ديگری ب.  تصويب شده بود به دست نازی ھا افتادشننمصوبه ای که در کنفرانس مو

که  رسيد که فاشيسم تا جائی نظر میه در آنروز ب.  بودافتاد که نتيجه اش سقوط بارسلونا دست نيروھای فرانکو می

  . انی برای آن متصور نبود در حال پيشروی و گسترش استپاي

اما اگر ما به عبارت . باشد  ھمان چيزی نيست که امروزه در حال اتفاق افتادن میًبديھی است که آن وضعيت دقيقا

شوند اما آن وقايع   تکرار نمیًوقايع تاريخی عينا"گويد که  استناد کنيم او می) Mark Twain(مشھور مارک تواين 

توان از آنھا چشم  د، شباھت ھای بيش از حدی که نمینافت اتفاق میھم ه کمابيش نزديک بازگاھی با شباھت ھائی ھر

اکثر آنان . وقتی بارسلونا سقوط کرد سيل بزرگی از پناھندگان از اسپانيا به ديگر نقاط جھان سرازير شد." پوشی کرد

 کتابھای کھنه و دست ،آن موقع کتابفروشی ھا. رک آمدند رفتند و عده ای به نيويويکوس ھزار نفر به مک۴٠در حدود 

فروختند و   می، آموختم ھای ابتدائی سياسی را در آنجا چھارم منطقه ای که من درس خياباندر انتھایرا خود دوم 

 به ھشتاد سالاين حوادث متعلق . گشوده بودند) Union Square(آنارشيست ھا دفاتر خود را  در اطراف ميدان اتحاد 
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دانيم که دولت اياالت  گذرد اما امروز می دانستيم که در پشت پردۀ سياست بين المللی چه می ما آنروز نمی. پيش بود

امروز ما . د کنملیعداده  گسترش  در عملبتواند فاشيسم راطرحی در دست داشت که چگونه آنروزھا مريکا ا ۀمتحد

 اتخاذ  بر اساسشيسم نه بر اساس مخالفت با آن بلکهمريکا نسبت به اھميت جنبش فاادانيم که نگرش و سياست  می

بت به مريکا در برلين ضمن ارائۀ نظرات ناھمسان نسابرای مثال کنسول . سياستی مبھم و ناھمسان نسبت به آن بود

اين ."  آنھا آنقدر ھا ھم بد نيستند،گويند  می بدآنگونه که ھمه در مورد نازيسم و نازی ھا ":نازيسم پيشنھاد کرده بود

 ۀ که ھواپيماھای جنگند١٩۴١مبر يعنی در ھفتم دس[) Pearl Harbor Day(به پرل ھاربر ) حمله(کنسول تا روز 

ديپلمات مشھور ) به پيشنھاد(که  تا اين. گار بوددر برلين ماند] مريکا در پرل ھاربر حمله کردندا حریب به پايگاه اپانج

زمان اتخاذ سياستی مبھم و رفتاری متناقص از سوی  ندر آ. دبرکنار ش) George Kennan(مريکا جورج کنان ا

  توصيه مین سياستی از سوی دولتمردان اين کشور بد نبود بلکه حتی اتخاذ چنيًمريکا در مورد فاشيسم نه تنھا الزاماا

 که دعلوم گردي م١٩٣٩ يعنی در سال ناخته بود اما کمی بعد از آنبديھی بود که در آن زمان اتخاذ چنين سياستی ناش. شد

 ی میمريکا در مورد جھان پس از جنگ در حال برنامه ريزی جامعاوزارت امور خارجه و شورای روابط خارجی 

 از آنھا که بيشتر شامل مناطق د که يکیز جنگ به دو قطب تقسيم کرده بودن دنيا را بعد امريکائی ھا در اين طرحا. باشد

 و قطب ديگر که شامل نيم کرۀ غربی و سرزمين ھائی که پيش تر گرفت میلمان نازی قرار ال واوراسيا بود تحت کنتر

) Stalingrad(ستالينگراد   ارتش سرخ دراما. مريکاا ۀ بودند تحت سلطوری بريتانيا و بخش شرق دورتمتعلق به امپرا

 عمل کار ابتلمان نازی را درھم کوبيد وا ارتش ١٩۴٣ سال والیجدر  شرقی ۀدر جبھ) Kursk(و نبرد کورسک 

 و طرح و مريکا شداسياست خارجی  ھم خوردن معادالته  جنگ در دست  روسھا افتاد که نتيجه اش بتراتيژيکس

  .تصوير دنيای پس از جنگ آنھا را تغيير داد

وضوح شاھد گسترش جنبشی شبيه به آن ھستيم که طرفداران آن از جمله ه امروز ما شاھد ظھور نازيسم نيستيم اما ما ب

و واپسگری بين ) ultranationalism(اليسم را فرا ناسيون آن) Steve Bannon(اننون جنبش  استيو بکارگزار اين 

  . نام نھاده اند) reactionary international(المللی 

مريکا صورت گرفت اتحاد مجدد واپسگرائی را ا ۀديروز انتخاب نتانياھو در اسرائيل که با کمک اياالت متحد

  .شود ريت میيدمپ، پومپئو و بولتون مه نفری تر که تحت نظارت باند سسياستی. مستحکمتر کرد

 عربی و مصر، ۀ خاور ميانه مانند عربستان سعودی، امارات متحدۀامروز ما شاھد اتحاد کشور ھای فرا ارتجاعی منطق

  حال برنامه ريزی میدر که عليه ايران يل ھستيمکشور ھائی که دارای سيستم ددمنشانۀ ديکتاتوری ھستند ھمرا با اسرائ

  . باشند

  .مباشي مريکای التين میامريکا در مورد ا ۀامروز ما شاھد تھديدات جدی از سوی اياالت متحد

ت در برزيل س افراطی و فرا ناسيوناليتيکی از افراد راس) Jair Bolsonaro(نارو وامروز ما شاھد انتخاب جير بولس

 .استمريکا برخوردار اباشيم که از حمايت کامل  می

 )Lenín Moreno(ديروز ھمه شاھد بوديم که لنين مورنو 

ا از سفارت اين کشور رئيس جمھور اکوادر جوليا آسانژ ر

اين اقدام در واقع گام جدی او در راه پيوستن به . اخراج کرد

راست مرتجع سعی دارد که جوليان را . باشد اتحاد راست می

 مگر  گرفته استآيندۀ او در خطر قرار. مريکا تحويل دھدابه 
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  .که مردم جھان با اعتراضات خود مانع اين کار شوند اين

  . رود شمار میه مريکای التين با در ميان اين تحوالت تا اينجا يک استثنا در يکوسمک

 در اروپای غربی احزاب راست در حال رشد و گسترش می. ما شاھد يک روند ضد توسعه در سطح جھان ھستيم

  .ارا بسيار وحشت انگيز اند آشکتعدای از آنھا. باشند

باشد ھمراه   که دارای شخصيتی برجسته میوزير امور مالی سابق يونان) Yanis Vvaroufakis(يانيس واروفاکيس 

خواستار يک تشکل پيشرو بين المللی جھت مقابله با راست واپس گرای فرا ) Bernie Sanders(با برنی ساندر 

يان است و به رسد که توازن و تعادل آنان در جھت عکس در جر نظر میه  بدر سطح کشور ھا. باشند ناسيوناليسم می

ه  از فرصت ھای بآنان درصدد ھستند که.  تفاوت داردًر سطح تودۀ مردم موضوع کامالاما د. دکن  سير میءسمت قھقرا

      . دست آمده در جھت حفظ و ارتقای دمکراسی استفاده کنند

  

  نجايا.  ھستیسي در نسخه انگلی اصل سخنرانیويديو

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=25798  
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