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 راست گرایش وخیم جهانی به انزوا و افراط

سیل ر ایتگکح ،آنبه  و پاسخ مساعد مردم آن کشورگرا  افراطیون راست با ترغیب از اتحادیۀ اروپا یاخروج بریتان

 .گنده استای جهان را آفضهاست  دتکه ابر های تیرۀ آن از م روفنده ایست

و و مسلمانان خوف ترس از اسالم  پخش  ده،ملل جنگ ز پناهندگان برانه های مالمت گربهانه 

 ،غرب قدرت سیاسی در بی باکغران  نکاندیداحنجرۀ حریک گرایشات انزوا طلبانۀ ملی از ت

را  جهانی اقتصاد استعماریی نوینتا واقعیت های درد ناک  ،الگرانهفاغ ،است ییها همه تالش

 امیکو ناشانرا پنهان نمایند  جتماعی و اقتصادیاتناقضات اوج گیرندۀ و ها  تضاد ،کتمان کنند

 ملت سرپوش بگذارند و ،بی لجام یبین فقر و غناخالی عمیق جوامع شان در  گیری ازدر جلورا نظام های شانرا 

ت به سوی هدف دیگری انگش ۀبا اشار ،، دندان می سایندانهدام شیرازۀ حیات خویش از فرط خشم ازهای شانرا که 

 .منحرف نماید

ل کنند که خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا به ماابه بی اتفاقی الهان عقب نگه داشته شده چنین استدمندان جشاید درد

 ها اما به تجربه میدانیم که انزوا طلبیدندان است که بهتر است متفق نباشند؛ های تیز ر(حیوانات غول پیک) داینوسور

است که با این چهره  پرورانده توسعه جوئی بیدریغ به صورت فاشیزمهمیشه در خود یک ها  غربیستیزی و غیر

با بی اعتنائی نادیده جهان را آگاه د و آرای نجهانی طفره برونظارت  و  ینیب از هر باال ندنمی تواگونه افروزی قهر

  که می توانستانگیزۀ رشد اقتصادی داشت  ،جهانبرای تصرف  بخصوص که دیروز توسعه جوئی غرب د،نانگار

 ورترجس خشن تر راتباست که به مو انفجار داخلی سقوط  ؛ اما امروز این انگیزه برای جلوگیری ازقدم به قدم باشد

 . خواهد بود محابا تر بیو 

یرندۀ گ اوج انحراف مسیر بحرانات دیگران که چون نسخۀ ناشافی برای ذهنیت انزوا طلبی و مالمت کاری اوج گیری

ی طرح امریکائی آن از زمان کاندیدا تجویز شده است، توسط سرمایه داری بی بند بار فرد گرا ،اقتصادی ملل اروتمند

محصول  ، همهگذاشته شده "ترمپ" قایکه بر زبان آ ییوجیزه ها ه است.به مرحلۀ اجرا گذاشته شد «دانالد ترمپ»

با استفاده از روشهای  ، اما همین مضحکهجلوه می کند سنجیده شده است که در ظاهر مسخره یک سناریوی مشخص و

هوری ایاالت انتخاب او را به ریاست جمۀ یلۀ شهرت و به احتمال قریب زمینوسه، دست کاری ذهنیت عامرندانۀ 

 آقایهای در بریتانیا با شعار مالمت بار وگرایانه انزوا  یشعار های یسوهم سانی وکه هممتحده فراهم خواهد کرد 

در چه  آنراکه ما حتماً اارات و نتایج است  جهانقدرت مندان آزمند و مجوزۀ مشترک  تفاهمبیانگر یک   "ترمپ"

به احتمال قوی در سایر ملل  و "ترمپ دانالد" و هم آواز صیت های همگونتبارز شخ ات آیندۀ بریتانیا درانتخاب
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هویت هم شهری سپردن مۀ عالی ایاالت متحدۀ امریکا در تردید محککه خواهیم دید،  دیگر یکی دنبال، اروپائی

ن است که یک حاکی از آ همه ،بخصوص به زحمتکشان التین در این کشور، همزمان با موج انزوا گرائی بریتانیا

ه چه بیشتر بری هاست. که نتیجه آن بی اعتنائشونت با غیر غربی ها در حال تراکم در خصومت و خ مشترک، موج

 . ودخواهد ب هاغربی غیر و مداخالت بی باکانه بر حریمآنها  حیات

بخش اعظم لیت ومان غرب فراموش می کنند که مسؤدغربی، مرجهان غیردر برابر مانه ت های خصسیاستائید با 

نان امروز زکه لیا استرآبومیان  مردمان ملل استعمار زدۀ آسیا و افریقا و امریکای التین و نابسامانی و ناگواری های

 بلکه همین اکنون بر نه تنها در گذشتهدر پس دروازه های طالئی غرب به تضرع نشسته اند و کودکان و مردان شان 

را در مسیر مردمان  نوشت اینسر ،یل و امکاناتبودند و هستند که با تمام وسادوش آنهاست، همین استعمارگران 

مقدرات  ربگان خونین پنجه ای را ، ستم پیشو می چاپند ندآنان را چاپید و منابعاروت  ،می زنندند و منافع خود رقم زد

ند ها بود همین و حمایت می نمایند.حفاظت میان رمۀ ملت های شان  این گرگان را در و ،و می گمارند گماشتند آنها

که جواز حمالت هستند  هاو همین ، کنند و می مال کردندی این ملل را پازمین هاسر تبختر استعمارگرانه، که با

و حال از  خویش صادر کرده اندازان سفاک جهانی به همطر را کودکان و زنان و مردان بی پناه شرق وحشیانه، بر

بپا خیزی آخرین و باالخره  شکنند قند میل خود اما در د  ؛ج بی خانمانی آنها در ظاهر اشک تمساح می ریزندئنتا

ناکام  منحرف و نهاکلیه ابعاد حیات آجوان و تالشی با نصب مستبدین  ،کهنتاتوران کدی در برابر نها راهای عادالنۀ آ

 وخیمی بر آنها نمی زنند سر گردان اند هیچ ضرر آنها بازارو این مردمان در کوچه اگر اکنون تعدادی از  و ،ساختند

 زا د ونن بپردازشۀ آبهتر است به ری ،غرب وارد کرده استضرری به  و گماشته، پا و اگر چند عنصر بی سر و

میداند که جهان غرب که مخالفین حقیقی اش به سادگی  ه ایهر بینند چهد ننها خود داری ورزآتولید سالح و تسلیح 

سواری  ها بهاش بروی جاده  هیچگاه از انهدام دشمنان ظاهری نی ها می تواند کشف و نابود کند،را در زیر زمی

 .عاجز نیست، جنگ افزارکاروان های 

 یای ملهانت ها ی رود،منی جها خشونت گستریسوی به  این خصومت پراگنیاین است که  آنچه مایۀ اندیشه است

 یتشچون خنجری خواهد خلید، و بر آ ،و مجروجبر ذهن و ضمیر ملل درد مند  ،غیر غربیملل و کرکتر هویت  بر

هیزم دیگری خواهد پاشید که نه تنها ، ستامار و استعمار نوین مشتعل استا ر جان جهانیان همین اکنون از ستمکه ب

دستوری دهشت افگن  منحرف و گروه هایبلکه خشونت  ردکنای خواهد خرا  یغربچاره جوئی های کاذب بحرانات 

 آتشنگاه چاره جوئی های خاک پوشانه بر این کتله های ملی در خواهد آمیخت و آی کنونی را با خصومت های حقیق

تنها جهان غرب را خواهد گرفت که نه  سراسر جهان راغیر دشمنی موج وخیم بی قرار حاصلی نخواهد داشت. این 

گروه  وفرا خواهد گرفت  غیر ستیزی های خشمگیننیز  را مع غیر غربیاخواهد پوشاند بلکه جو ویرانگر این گرایش

 .  را به ماتم خواهد کشانیدیوند با عوامل جهانی این مشی، جهان پ ها و دسته های غارتگر و ستیزه جو در
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