
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 (Petr Iskandarov) - اسکندروف پطر

 شيری .م .ا :از برگردان
  ٢٠١۵ می ٠۶

 

 تالنتيکاوروا ھمگرائی ۀمحرک نيروی ۀمثابه ب معاصر نازيسم
 سطح در فاشيستی ايدئولوژی پرورش فاشيستی، ھای بندی گروه تحرکات اروپا، رد اخير سالھای در نازيسم رشد

 آن مبنای .دارد توجھی شايان علل دوم جھانی جنگ نتايج بازنگری برای مستمر تالشھای کشورھا، برخی رھبری

 که اروپائی یئراھمگ ابزار ۀمثابه ب نازيسم از استفاده برای »جھانی جديد نظم« غربی معماران کوشش از است عبارت

 و مختلف کشورھای عمومی افکار بسيج شکل عمل در کوششھا، اين .است شده ادغام آوروآتالنتيکی ھمگرائی با ًعمال

 واکنش به مخالفان تحريک ھدف با که گرفته، خوده ب روس با ضديت و آوروآتالنتيسم شعار تحت ديگر مناطق يکسری

 .پيوندد می وقوعه ب اوضاع سازی ثبات بی والنؤمس عنوانه ب آنھا کردن معرفی و متقابل

 از پيش ھنگام، آن در . شد برده کاره ب شده تجزيه يوگسالوی قلمرو در ١٩٩٠ سالھای در بار اولين برای روش اين

 ھرزه و بوسنی در سپس، و کرواسی در فاشيستی آشکارا و ناسيوناليستی سازمانھای و احزاب روی بر توجھات ھمه

 حواله آنھا به صربی ضد احساسات کاتاليزاتور نقش .بود شده متمرکز کوزوو تباران آلبانی ميان در نھايت، در و، گوين

 واکنش از پس دوم فاز به گذار  .بود غرب ژئوپليتيک منافع تأمين برای نازيسم از استفاده اول فاز اين، .بود شده

 مداخله سوم فاز به گذار شرايط اخير، فاز  .افتاد اتفاق د،کردن تعريف بزرگ صربستان مظھر را آن که بلگراد، قانونمند

 و )گوين ھرزه و بوسنی( متحد ملل سازمان تصميم پوشش تحت نظامی اقدام برای پايه ايجاد بالکان، حوادث روند در

 .ساخت فراھم غرب برای را )١٩٩٩ سال در يوگسالوی( پوششی چنين بدون

 از غربی مقامات که شود، تصور اگر است لوحی ساده .يابد می واقعيت رايناوک در آنھا مشابه سناريوی اکنون ھم

 .اطالعند بی شود، می سھيم آنھا با را قدرت اوکراين رژيم که آن مشابهی گروھھا و »راست جناح« فاشيستی ماھيت

 در خود ھموطنان با تنگاتنگ ارتباط دارای ملی اقليتھای موجوديت بالواسطه نيروھا اين فعاليتھای که اين ويژهه ب

 سناريو اين وجود، اين با .کند می تھديد را اروپاۀ اتحادي عضو کشورھای ساير و يونان سالواکی، رومانی، مجارستان،

 ضد و روسيه ضد عناصر حداکثری بسيج منظوره ب گرا ملی نيروھای از استفاده برای خواھد می اروپا ۀاتحادي از

ه ب نازيھا رويکرد، اين چھارچوب در .ببندد چشم خطر اين بر آوروآتالنتيکی شعارھای ھمان با اوکراين در روس

 عنوانه ب اوکراين، شرق ساکنان سيمای در آنھا مخالفان و ،»یئاروپا ارزشھای و دمکراسی راه مبارزان« عنوان

 در روسيه ونیقان اقدامات حال، عين در .شوند می تعريف تروريست و روسيه پنجم ستون خواھی، تماميت طرفداران

 داخلی امور در مداخله«و »اوکراينی ضد« اقدامات ۀمثابه ب دنباس، جمعيت از انساندوستانه و سياسی حمايتھای ۀزمين

 .شود می قلمداد »اوکراين
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 سالھای آغاز از اروپا ۀاتحادي و مريکاا .نمود مشاھده پساشوروی جمھوريھای ساير در توان می را اين مشابه وضعيت

 می فرو چشم بالتيک ۀ بحيرۀحوز جمھوريھای در ناسيوناليستی سازمانھای و فاشيستی جنبشھای تحرکات بر ١٩٩٠

 مجدد احيای واقعيت به المللی بين مجامع و عمومی توجه جلب خصوص در روسيه تالشھایۀ ھم مقابل در و  بندند

 را روسيه اقدامات آنھا، در روس ایجمعيتھ حقوق گذاشتن پا زير به بالتيک، ۀ بحيرۀحوز جمھوريھای در نازيسم

 .دھند می نشان واکنش شدته ب نموده، قلمداد »آنھا داخلی امور در مداخله« عنوانه ب ھمچنان

 و مناقشات و دھد، می دست از سرعته ب اروپائيان نظر در را خود جذابيت اروپا با یئھمگرا ۀايد که شرايطی در

 گيری بھره از بروکسل و واشينگتن امتناع انتظار به نشستن گيرد، می شدت اروپاۀ اتحادي خود در داخلی تقسيم خطوط

 .نيست لوحی ساده جز چيزی اروپا با ھمگرائی روند تبليغاتی تأمين جھت در نازيسم از

 به را غربی مراکز حدودی تا اروپا ۀاتحادي عضو کشورھای در بروکسل بوروکراسی از نارضايتی رشد حال، عين در

 از خروج ۀپيشرفت قابليتھای از نئونازيھا که گرديده، منجر نيز بدان واقعيت اين .است کرده وادار خود عمواض تنظيم

 خواسته اوکراين حاکم رژيم از چک جمھوری که اين توجه جالب  .بگيرند بھره خود قيمان و سرپرستان نظارت زير

 دھد توضيح »اوکراين آزاديبخش آرتش« از ليلتج بر داير اوکراين مجلس مصوب قانون مقابل در را خود موضع است

 .کرد نخواھد تأئيد را اروپا اتحاديه با اوکراين اتحاد ۀتوافقنام کشور اين صورت، اين غير در که است داده ھشدار و

 از قبل بايد اوکراين، ۀخارج امور وزير ،کليمکين که داشت، اظھار ھم چک ۀخارج امور وزير زائورالک ليوبامير

 .»است چگونه غيره و باندريھا به قانون نگاه که دھد توضيح و بيايد پراگ به ريگا اجالس

 رفت می انتظار گرديد، ھيتلر با غرب ۀتوافقنام قربانی ١٩٣٨ سال در که کشوری ۀخارج سياست ۀادار رئيس از البته،

 اتحاد با ھيتلری لمانا »برابر«ليتوؤمس اعالم بر داير کييف حاکمان تصميم مقابل در جمله، از اين، از شديدتر مواضع

 در ويزينتال اسرائيلی مرکز رئيس تسورف، افرائيم بيانات .نمايد اتخاذ دوم جھانی جنگ آتش برافروختن در شوروی

 تشبيه یامعنه ب کمونيسم و نازيسم ممنوعيت بر داير تصميم« :نمود تصريح او .بود تر واضح بسيار رابطه ھمين

 سوم رايش وحشت و ترور حاکميت ختم به و ساخت آزاد را آشويتس که است رژيمی با بشر يختار رژيم وحشتناکترين

 .»کرد کمک

 ۀروزنام که نحو بدين  .دھند نمی ارائه جھانی جنگ نتايج از عينیً کامال ارزيابی نيز غربی اروپای جمعی ھای رسانه

 شکستن ھم در برای شوروی اتحاد مردم و بریرھ تمايل« :کند می يادآوری (Aftonbladet) »آفتونبالدت« يدنیسو

 می فاشيسم ۀسلط از شرقی اروپای آزادی خاطره ب واقع در سرخ ارتش ...گرفت ناديده توان نمی را ھيتلری رژيم

 ...»جنگيد

 در تنھا نه مسلحانه درگيريھای گسترش خطر با تواند می اوکراين در نئونازی سازمانھای لوکنتر عدم صورت، ھر در

 با ژئوپليتيک بازی آنھا ھمکيشان منافع منظر از رسد، می نظره ب .باشد ھمراه جمھوری اين غرب در حتی ،شرق

 .است مھمتر آنھا برای آوروآتالنتيسم پيروزی نامه ب نئونازيھا

-sila-dvizhuschaja-kak-nacizm-sovremennyj/2015/04/30/news/ru.fondsk.www://http

html.33050-integracii-evroatlanticheskoj 
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