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 02/02/2016                 م. اسحاق نگارگر

 آیا ممکن است اروپا 
 به سوی یک فاشیزم تازه نفس ِبَرَود؟

 

بی ربهره کشی قدرت های غ آگاهیی سیاسی در مشرق زمین که منبع استثمار و آنگاه که هنوز نخستین جنگِ جهانی

 فت وگر متحدین غربی از سوی دیگر در ترکیۀ عثمانی از یک سو و بود رشِد کافی نکرده بود میان آلمان، جاپان و

 متحدینش بود. ان ومنتیجه اش شکسِت آل

ا ر ودخ گریباِن کشورِ  زیِر رهبری اتاُترک روی به سوی کعبۀ جمهوریت آورد و ه متصل پس از خاتمۀ جنگترکی

 از چنگ سلطنت های میراثی نجات داد.

 رآن دیا و مهاجرت در ان بودکِ شان آلمچون متحِد نزدی رت پیش گرفتند وترکان سلطنت طلب راه مهاج بسیاری از

 زیدند.برگ همان دیار برای شان آسان آشیاِن مهاجرت را در

دۀ احیای غرور شکست خور مشرق زمین نداشت به فکِر تقسیِم دوبارۀ جهان و نتیجۀ باخت مستعمراتی در آلمان که در

که ملت های شکست خورده را  ر را داردی شکست خورده همیشه این خطمیان ملت ها ناسیونالیزم در خویش افتاد.

ست های شککه برای تسلیی خاطر اندپتهی می چسمیان های  به شعار و بینیی کاذب می سازد برتر خود ُدچارغرور و

 خورده خوب است ولی تحقِق آن درعمل بسیار ُدشوار.

 اما رازداف یونالیزم برناس ملی درفش پرورِش غرور که برای زنده نگاه داشتن و این زمینۀ مساعد با هیتلر کمک کرد

عی این عدالِت اجتما بر بنا و نیز تهی می کندآنگاه که با شکست همراه باشد کیسۀ اقتصاد جامعه را  جنگ مخصوصا  

 بود.  ربا سخت نظر آن روزگار شعار سوسیالیسم در و قرار میدهد دستوِر روز را هم در

ق نط هنگامی که هیتلر در و بی تجربه باز کرد های جوان و مغز را در شعار ناسیونال سوسیالیسم هیتلر راِه خود

د توان دانستند یک ملِت مغلوب عمال  نمی همه" آنان که می رتر ازآلمان ب ان،"آلم که میداد های آتشیِن خود فریاد سر

اما جوانان برای تثبیت این برتری در سنگر های بیرون از کشور  ترس سکوت می کردند از برتر از دیگران باشد

 دادند. جان می

 آن نموده بود ورا تشخیص  داشت نیز دشمِن خود تاز اور که بر آنان قصد تاخت وکشور های مج آلمان و هیتلر در

ان ذهنیت زم خورد ولی درعین آن پول به درد هیتلر می و که پول خوب اندوخته بودند یهودیان بیچاره ای بودند هم

این یهودی بیچاره نیز  بر بنا اجداِد شان را متهم میکرد که حضرت مسیح را بر صلیب زده بودند و مسیحیِت اروپایی
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 را در دو سِر خود آلمان هر بود. دلچسپ است که یهودیاِن اسپانیه ومالش تاالن  و به اصطالِح معروف سرش زده

 میان مسلمانان استانبول پناه می کردند.

یتالیا ا فاشیزم شکست خورد زیرا که حتی مردم آلمان و و موسولینی جنگِ دوم جهانی را با خود آورد و فاشیزم هیتلر

کشور های  ورهای اروپایی سخت کاهش یافت واما بعد از جنگِ جهانی دوم نیروی کار در کش نیز با آن نبودند

 تأمین کنند. نیروی کار را از مستعمراِت خود اروپایی را واداشت که این کمبود

نظر دولت های اروپایی  زیر که این عملیه این جهت بحران زا نبود عملیۀ مهاجرت به سوی غرب از آن روزگار در

اییان از انبوه متقاضیان اروپ داشت و بخور( را به درد )جذب مغزهای کارا و شان حکم برین درین به گفتۀ خود بود و

 نگراِن نفوِذ شان در نداشت که اروپا وجود باند های تروریستی نیز آن روزگار در مهاجرت انتخاب می کردند و

 خود باشد.  جامعۀ

یمن روشن شد دولت های اروپایی مخصوصا  آنها که  لیبی، سوریه و عراق، افغانستان، در وقتی شعله های جنگ

 که از می شود که سیل مهاجرت بدین پیمانه به سوی اروپا آغاز تصور نمی کردند ری بدین جنگ ها نداشتندکا

انتخاِب مهاجران بی اختیار  دولت های اروپایی را کامال  در فرا بگیرد و سویدن همه را جابلسای ترکیه تا جابلقای

قدرت  ت های حرفوی الزم به اروپا می آیندنبود مهار حتی با اندک و های بسیار معموال  آنانی که با مهارت بسازد.

که به مهارت  وظایفی را تنها و دست می آید ندارند تجربه به تحصیل و پرتو یک عمر رقابت با وظایفی را که در

انکشافیی  سیر آنانی که خود از و این عامۀ مردم یعنی مکتب گریزان بنابر دهند می رقابت قرار موردِ  ندارند الزم نیاز

های امداِد  دفتر مراجعاِن دایمی یا از سطح جامعه به مشاغل عادی قناعت نموده اند و در و جامعۀ خود غافل مانده اند

دهند یا کمک با مهاجران  معرض رقابت قرار می که مهاجران شغل های آنان را در کنند احساس می اجتماعی استند،

 گذارد. منفی می های آنان اثرِ  مقدار کمک بر

ولی  مهاجرت استند این گونه جریان فاقـِد کنترولِ  ضدِ  ظه کاراحزاب محاف حتی جرمنی هرچند فرانسه و برتانیه، در

ها به قدرت برسند  این کشور زاِب ضِد مهاجرت درممکن نیست اح تلخی های دوراِن جنگ دارند با تجربه ای که از

 دف قرار دهند.مسلمانان را ه دادند این بار آلمان یهودیان را هدف دشمنی قرار چنانکه در و
  

 برخی تمایالِت فاشیستی شده اند. داشتند گرفتار برای پذیرش مهاجرین آغوش های باز که اتفاقا  هر سویدن دنمارک و

به  امان مانده است ضبط می کند و که از دستُبرد قاچاقبراِن انسان در را اندک مهاجران ارک دارایی های بسیاردنم

 بانِد نقاب پوشان ضد مهاجر ُدُرست خود دنی ها نیز برخالف فرهنگ مهمان دوستانۀسوی و مصرِف شان می رساند

  بدین ترتیب جلِو مهاجرت هارا بگیرند. روف بچه ترسانک کنند وکرده اند تا به اصطالح مع

 و وش خوردهجنند که مردِم جهان سخت به هم دیگران باید بدا از پیشتر دیگران و دولت های اروپایی بیشتر از

  کند. می کـور نیز میگیرد دوِد آن چشم گوشه نشینان را آتِش جنگ درهر گوشۀ جهان  اگر در نزدیک شده اند و

های  امتیاز دست از را با دیگران یک سان پندارند و که دولت های مؤسِس ملل متحد خود رسیده است وقِت آن فرا

 سازد.  ویتو های پنج کشور طوالنی تر می را که در بسیاری حاالت جنگ ها سازمان ملل بکشند خود در

رسیده بود. من مطمئن استم که اگر در کدام  فلسطین به حلی حاال مشکل اسرائیل و امریکا نبودهای متعدد  اگر ویتو

به قدرت رسیدِن آن وجود ندارد  کشور اروپایی برای مدتی یک رژیم فاشیستی به قدرت هم برسد که هیچ گونه شواهدِ 

 های شان جنگ کوچک ابدال و رقابت ابرقدرت ها آن را کم نخواهد ساخت. اگر بر مشکالت جهان خواهد افزود و
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 دیگر و قدرت ها دست ملل متحد ولی بدبختانه ابر نسازد جنگ ها زود به پایان می رسند های محلی را دوامدارتر

 می بندند. خواهان را نیز صلح

 ثروت و درجه اول در بحران امروزۀ مهاجرت نیز به پایان خواهد رسید ولی صلح به اقدامات اساسی تر نیاز دارد.

 درجۀ دوم انتخاِب مردم یک کشور باید اهمیت پیدا کند. ید عادالنه تقسیم شود. درمکنِت جهان با

 کتاتوری میراثی نجات یابند.ییک د شر د ازـخواهن ر میـباید به جهانیان بفهمانند که دیگ وریه به کدام زبانـردم سـم

 آنجا می جنگد. ایران عمال  در و سوریه بمباران می کند به نفع دکتاتور روس عمال  

ان دست نگر دیگر خواهد؟ اگر ملل متحد ضعیف و موکراسی مییکرد که عربستان سعودی در یمن د باور آیا می توان

 امور دیگران مداخله کنند.  نبود آیا کشورها بدین پررویی می توانستند در

راه های مخوف می میرند  هنگامی که عدالت ُمرده باشد صدها مهاجر در رده است ومتأسفانه در جهاِن ما عدالت مُ 

 نمی شود. زندانی ه وحتی یک قاچاقبر انسان محاکم لیو

راه رهایی مردم دیگر کشور  اروپا ممکن نیست به سوی یک فاشیزم تازه نفس برود ولی همه به صورت جمعی در

قدرت ها  ه چی گویی های ابروغگو تالش کنند که به مدر رژیم های متقلب و شر دکتاتوری های فاشیستی و از ها

  فاعتبروا یا اولی االبصار اجرت را پایان نخواهد داد. بحران مه

 2016فبروری  2 -م برمنگهـ

 نگارگر

 

 

 


