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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )Arkadiy Dzyuba ( - آرکادئی دزيوبا

 شيری. م. ا:  ازبرگردان
  ٢٠١۴ جون ٢٣

 جائی برای عقب نشينی وجود ندارد، پشت سر مسکو است
 فاشيستی بدون اعالن جنگ به اتحاد شوروی حمله المانسال پيش، در اين روز  ٧٣. ، روز درد و اندوه استجون ٢٢

 دشمن شھرھای کی يف، مينسک، اودسا، سواستوپـُل و ديگر شھرھای و روستاھای اتحاد شوروی ئینيروی ھوا. آورد

ر تاريخ بشر آغاز خونبارترين جنگ د.  وارد خاک کشور ما شدندورماختانبوه تانکھای . را ھدف بمبھای خود قرار داد

  .شد

ھر بار، با برگزاری سالروز آغاز جنگ کبير ميھنی، ما . ھنوز ھم سياست بالفعل است.  فقط تاريخ نيستجون ٢٢اما 

روزھای دور می نگريم، سعی می کنيم درسھای گذشته را بياموزيم و آموخته ھايمان را برای آن با نگاھی نو به 

 ما می پيوندد، اگر چه با ۀاگر چه با گذشت ھر سال نبردھای آن جنگ به گذشت. نديمکار ببه ارزيابی از اوضاع امروز ب

 که مردم را به ئی آن جنگ کاسته می شود، تاريخ آن سالھای آتش و خون، سالھاۀگذشت ھر سال از شمار شاھدان زند

  .اسی بالفعل عمل می کند عامل قدرتمند مبارزات سيۀمثابه دو سوی سنگر و مبارزه با مرگ سوق نمی داد، ھنوز ب

 به واقعيت سياسی زنده بدل فاشيسم مجدداً .  تأثير تاريخ در سياست بيش از ھر زمان ديگر روشن شد٢٠١۴در سال 

 سالم فاشيستھا بلند کرده و ۀ بوديم که دستھا را با شيوئیالبته، ما در سالھای گذشته ھم شاھد خيزش نئوفاشيستھا. گرديد

با اين حال، اغلب اوقات مانند چيزی شبيه به نوادر سياسی و مانند . ی فراخوان می دادندبرای خون و خلوص نژاد

 ديديم ٢٠١۴نظر می رسيدند، که می شد با خيال راحت ناديده گرفت، اما در سال ه  نيمه ديوانه بۀافزايش چند ده حاشي

  .که فاشيستھا در يکی از کشورھای بزرگ اروپا قدرت را قبضه کرد

بسياريھا تصور می .  به اين دليل که مغلوب کنندگان فاشيسم ماھيت واقعی آن را درک نکردنداتفاق افتاد؟ اساساً چرا اين 

کردند که جوھر فاشيسم در ضرورت تأئيد و تثبيت برتری نژاد آريائی بر ھمه نژادھای ديگر برای حل مسائل 

ی خالی از اھميت جھانی درک می المان ۀقط يک پديدبا چنين تصوری فاشيسم ف.  خالصه می شودالمانژئوپليتيک توسط 

 ھيتلری، تشکيل دادگاه نورنبرگ، زدودن نازيسم و انداختن آن به زباله دانی تاريخ اين تصور را ايجاد المانشکست . شد

  .کرد که ديگر نمی توان از تکرار پديده ھای مشابه آن نگران بود

 جھانی است که در ۀدر واقعيت امر، فاشيسم يک پديد.  توان متصور شداما ھيچ درک غيرواقعی باالتر از اين را نمی

فاشيسم قرن بيستم پاسخ . بسياری از کشورھا ريشه دوانيده و حوادث امروزی اوکراين نيز تأئيدی است بر اين مدعا

که   برای اين. ھم فقط ميدان آزمايش ايدئولوژی جديدالمانسرمايه داری جھانی به ندای تاريخی سوسياليسم بود و 

 ورسای و گرفتار در چنگال فقر، مساعدترين زمينه را برای انجام ۀ بھت زده از بی عدالتی معاھدۀوضعيت جامع

  .آزمايش روی شعور فراھم ساخته بود 
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فاشيسم در ھمه اشکال سنتی موفق نشد تمام توان توحش خود را تا آخر محقق سازد و توسط ارتش سرخ تار و مار 

جنبش فاشيستی در .  خود را در سراسر گيتی بگستراندۀ کوتاه موجوديت خود توانست ريشۀين حال، در دوربا ا. گرديد

 ۀ، طبقالمانپيروزی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی بر .  شکل گرفتامريکابسياری از کشورھای اروپا، آسيا و 

 نمايشی از فاشيسم وادار ئی داری را به جدا، انگليس، فرانسه و ساير کشورھای سرمايهامريکا دۀحاکم اياالت متح

 با المانبر اين اساس بود که در مبارزات آغاز شده برای زدودن نازيسم، محدود کردن فاشيسم و نازيسم به . ساخت

 المان متھم کردن جمعی مردم ۀنظري. ژيک ذوب شده در فاشيسم برجسته تر می گرديديھدف اختفای برنامه ھای سترات

اين نيز به احيای نئوفاشيسم و نئونازيسمی فراروئيد، که امروز در . که بسياريھا ھم متقاعد شدند، از اينجا پديد آمد

  .بسياری از کشورھا مشاھده می کنيم

.  محکم و پايدار با روح فاشيسم آغشته شده بودصورتی کامالً ه نمونه گاليسيائی ناسيوناليسم اوکراين از ھنگام تولد خود ب

 ھم خودش اختراع کرده که واقعاً   مفھوم ناسيونايسم يکپارچه را بدون اينديميتری دانتسوفنظريه پرداز اصلی آن، 

 ملت اوکراين را در مقابل خلق هاين نظري.  فاشيستھای فرانسه تدوين نمودۀ، سرکردچارلز موراسباشد، با اقتباس از 

ملت فقط از راه . تشکيل شده است) روشن(ز اوکراينی ھای آگاه ، فقط ادانتسوف ۀعقيده ملت، ب. اوکراين قرار داد

بزدايد، تشکيل » روح«و » فکر«و » جان« عناصر آالينده را از ۀپاکسازی راديکال مردم اوکراين، در فرايندی که ھم

ل ملت  تکامۀ وسيلۀمثابه  يکی از طرفداران سرخت پاکيزگی نژادی، داروينيسم اجتماعی و جنگ بدانتسوف. می شود

  .اوکراين بود، که او درست بر اساس ايدئولوژی فاشيستی ملت برتر می ناميد

 به خاک اتحاد شوروی حمله آوردند و ورماخت قطار ۀ پيرو اين ايدئولوژی در دنبالباندريھای ١٩۴١ سال جون ٢٢

 فقط بخش اتين بالروسخ، نسل کشی گسترده مردم ولئن، قتل عام لووفکشتار . بالدرنگ به پاکسازی قومی پرداختند

 به باندريھاصرفنظر از ھر رنگ و لعابی که پيروان امروزی . کوچکی از ابعاد عظيم جنايات آنھا را منعکس می سازد

ھمکاری اسالف خود با فاشيستھا بزنند، ايدئولوژی فاشيستی در سراسر تاريخ ارتش شورشی اوکراين با خط قرمز ثبت 

  .شده است

 حاميان جديد ۀمثابه  را بالمان، انگليس و امريکا بالفاصله سازمانھای اطالعاتی باندريھا پس از شکست رايش سوم،

 ضد بلشويکی ۀجبھ« سازمان جھانی نئوفاشيستی ١٩۴۶ در سال يارسالو استسکو، باندرمعاون اول . خود برگزيدند

. ست پيوست، تأسيس و رھبری کرد جھانی نئوفاشيستھای ضد کمونيۀ به بزرگترين اتحادي١٩۶٧را که در سال » خلقھا

يارسالو  بر عھده داشت و سپس ھمسر ١٩٨۶را تا زمان مرگش در سال »  ضد بلشويکی خلقھاۀجبھ« رياست استسکو

ھمين . ده به پارلمان اوکراين راه يابد، عھده دار اين وظيفه شدنعنوان نمايه  که در کھولت حتی توانست باستسکو

ھاجرت به اوکراين بازگشت، بالفاصله فعاليت خود را بر روی سازماندھی و آموزش  از م١٩٩١که در سال استسکو 

کی يف، اودسا، ماريوپـُل و » ميدان« کار او را ھمه ما در ۀثمر.  اوکراين متمرکز نمودیگروھھای رزمی ناسيوناليستھا

  .ساير شھرھای اوکراين مشاھده کرديم

 برای عقب نشينی وجود ئیجا. زه با فاشيسم رو در رو قرار گرفته ايم ما بار ديگر در ميدان مبار٢٠١۴ سال جون ٢٢

  .ندارد، پشت سر مسکو است

*  

  :نکته

  ! بايد شاخ و دم داشته باشددر حيرت از آنم که چرا بسياريھا تصور می کنند که فاشيسم حتماً 

ن، بوش، ھيتلر با کلينتو يا بين ...  و المان، انگليس، فرانسه، امريکا نازی با رژيمھای مھاجم المانچه فرق است بين 

  ؟...اوباما، بلر، براون، سارکوزی، اوالند، کوھل، مرکل و 
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  مترجم! فؤھرر نازی شاخ و دم داشت و نه المانکه، نه  جالب اين

  

http://www.fondsk.ru/news/2014/06/22/otstupat-nekuda-pozadi-moskva-28057.html 
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