
 بحران سیاسی اروپا از کجا می آید؟

 

برای دیدن این واقعیت کافی است به آلمان بنگریم که در اوج بحرانی سیاسی است. بحرانی که امروزه کشورهای اروپایی را در برگرفته، 
 CDUآلمان خود را چنین نشان می دهد که از  میزان رأی احزاب میانی (دمکرات مسیحی   تصادی بسر می برد. بحران سیاسیشکوفایی اق

ان حکومت آلم اگر این روند ادامه یابد، " افزوده می گردد.محبوبیت احزاب "افراطی ) با شتاب کاسته می شود و بهSPDو سوسیال دمکرات
دیگر  زیرا منجر خواهد شد، سیاسی  ثباتیبیبلکه سقوط آن به  ،ط خواهد کردبرقرار است نه تنها سقو یاد شده  ایۀ ائتالف دو حزبکه بر پ

  . بسیار دشوار خواهد بودبتوانند با هم حکومت تشکیل دهند یافتن ترکیبی از احزاب که 
نیز  در آلماندرحالیکه ، کنندامری خود به خود وانمود می آن را  ،هانئونازی نفوذبحران و بویژه  دایش با سکوت دربارۀ علل پیرسانه ها  

. از آنجا که همواره می کوشم با خرد مانند هرجای دیگر دنیا روندهای سیاسی ـ اجتماعی بدون پیش زمینه و علل مشخص پدید نمی آیند
  .  ابمنگاهی به ریشه های آن در هفتاد سال پیش را مفید می ی این بحران بازبینیبرای نقاد به چنین پدیده هایی  بپردازم،  

پس از  بالفاصله شوروی اتحاد که با تصویب سازمان ملل متحد دولت اسرائیل تأسیس شد. دولتی که  بود ، روزیم.۱۹۴۸ ماه مه ۱۴  روز
کثریت این بود که استالین تصور می کرد با تکیه بر اسرائیل (با ا سرائیل ا زا  شوروی علت پشتیبانی ایاالت متحده آن را به رسمیت شناخت. 

حزب کمونیست شوروی یهودی  ی از سرآمدانگهی تا آن زمان بخشتبار) خواهد توانست در خاورمیانه جای پایی باز کند. وانودیان روسییه
از دیرباز  ند. تخاسمی حزب از میان یهودیان بر  رهبران تنها تروتسکی، بلکه بسیاری دیگر نه ،بودند و پیش از آن هم در دوران انقالب اکتبر

روبرو بودند. بدین سبب بخشی از آنان خواستار حکومتی بودند که  Pogromیهودیان در روسیۀ تزاری همواره با فشار و کشتارهای موسمی 
   هواداری می کردند.آرمان های سوسیالیستی  از در آن همۀ شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند و بخش دیگر

از اینرو . ان روا رفته استچه جنایات هولناکی نسبت به یهودیدر اردوگاه های مرگ  ا برای جهانیان روشن شد کهوپبا شکست فاشیسم در ار 
 ن در نیمۀ یهودیا دین سبب زمانی که بویژه کمونیست ها  خواستار آن بودند که باید به آوارگی دو هزار سالۀ یهودیان پایان داد. بو همگان 

بلوک شرق از سوی  ، بویژهرا اعالم کردند مورد پشتیبانی گستردۀ  جهانی تشکیل دولت یهودی ۀ سازمان ملل،بنا به نقشسرزمین فلسطین ، 
 ۹توانستند  )از طریق لهستان(و کمک اقتصادی  )از طریق چکسلواکی(با کمک تسلیحاتی شوروی  هاگرفتند. تا بدانجا که اسرائیلیقرار 

  مقاومت کنند.  یماه در برابر حملۀ نظامی پنچ کشور عرب
در برابر  یل در شورویین سفیر اسرائاز دولت نوبنیاد اسرائیل استقبال پرشکوه از گلدا مایر نخست نقطۀ اوج پشتیبانیباور نکردنی است، اما 

 یدنبرای رس و  خود کنداما استالین بزودی دریافت که اسرائیل را نمی تواند دست نشانده م.) ۱۹۴۸بود. (سپتامبر مسکو بزرگترین کنیسۀ 
به خدمت بگیرد. از این رو در همان ماه سپتامبر شبانه ورق برگشت و مقاله ای در "پراودا" تغییر سیاست نسبت  هدف های جهانگیرانه به

  »sیهودیان شوروی، نه به خاورمیانه، بلکه به آینده می نگرند.«به اسرائیل را چنین اعالم داشت:  
در  های سیاه" شهرت یافت وشوروی دورانی را گذراندند که به "سال هنوز زنده بود دو میلیون یهودی یناز آن پس در پنج سالی که استال 

هودیان ردۀ باال از کار برکنار گشتند و حتی گروهی از ی ؛ندطی آن تقریباً همۀ نهادهای یهودی (از جمله بیش از هزار کنیسه ) نابود شد
  ) "توطئۀ پزشکان"( به اتهام اینکه قصد داشتند حلقۀ رهبری حزب را مسموم کنند به قتل رسیدند! پزشکان

 سقراط«گرایی یهودیان ویژۀ روسیه نبود. در اروپای غربی پس از آنکه اندیشمندانی مانند اسپینوزا و موسی مندلسون (معروف به چپ
حقوق شهروندی برای «برای نهادینه  کردن  یهودیاناز انقالب کبیر فرانسه کوشش داری کردند، پیش برلین") دوران روشنگری را طالیه

از هم اندیشمندان ) بcode Napoléonمعروف به  ( "فرانسه مدنی قانون"چشمگیر بود و پس از اعالم برابری حقوق شهروندی در  » همگان
نبود که  . بی سببکوشیدندمی"عدالت اجتماعی" تحقق  عمل در راه در اندیشه و یهودی از مارکس و هاینه تا السال و برنشتاین بودند که

سرکوب  زمان ات(شمار آنان در این احزاب ، بلکه در اکثریت یهودیان بودند ،نه تنها بنیانگذاران "سوسیال دمکراسی" و دیگر احزاب کارگری
 می توان گفت، که اتهام هیتلر مبنی بر اینکهعی دیگری بیشتر بود. بدین سبب به نسبت جمعیت از هر گروه اجتما )هابدست نازی ها آن

  "کمونیسم توطئه یهودیان برای تسخیر جهان است" چندان هم بی پایه نبود!
پس نه تنها در سایۀ استالین، انگیز بود. خاصه آنکه خش سیاست استالین به چه حد فاجعهشود که چر روشن می ،با توجه به این گذشته 

 م کردن اعرابه بجای محکوکم کم نه تنها از اسرائیل فاصله گرفتند، بلک ه همۀ احزاب کمونیستیاز شوروی همۀ کشورهای بلوک شرق، بلک
گرا امالً چپ، کدرحالیکه بخش بزرگی از یهودیان مهاجر به اسرائیلاسرائیل را محکوم کردند.   ور راه و روشی نمی شناختند،جز جنگ و تر  که

ی چ کوششیاندند. آنان در راه تحقق آرمان های خود نیز از هو رویای برپایی کشوری سوسیالیستی در ساحل مدیترانه را در سر می پرور  بودند
ق تنها پروژۀ موفتا بحال  ،دمکراتیکبعنوان واحدهای تعاونی بر اساس مالکیت مشترک و ساختارهای  Kibbutzکیبوتص فروگذار نکردند و

  ه است.سوسیالیستی بود



ترین کشورهای جهان بدل شده است، اقتصادی، علمی و فرهنگی به یکی از پیشرفته یهااسرائیل در همۀ زمینه ،امروز پس از هفتاد سال
 لبتها از بحرانی به بحرانی دیگر درمی غلطند.  ،درحالیکه کشورهای عربی منطقه همچنان درماندۀ ساختارهای سیاسی و اجتماعی بدوی

ی پایگاه دزیا  ، تا حدهز پس از جنگهای پرشمار و ناکامی در رسیدن به صلح و امنیت، نیروی چپ که همواره در این راه کوشیددر اسرائیل نی
  اجتماعی خود را از دست داده است. 

آن  هنوز هم با شریت ب فت کهپیامدهای فجیعی یابست باید گفت، که سیاست تبهکارانۀ استالین در دشمنی با اسرائیل بنابراین بطور جمع
 ل نشست نه تنها در قرن بیستم به جنایاتاست. بدین صورت که خوانش جهان سومی از مارکسیسم که در روسیۀ عقب مانده به گِ  گیردر 

  است. مانده بی کرانی دامن زد، بلکه پس از فروپاشی بلوک شرق در بازماندگان "چپ" همچنان زنده 
کری، ف چهار قرن پیشرفتکه ن آخرین مرحلۀ تحوالتی شکل گرفت بعنواۀ فرهنگی یهودی ـ مسیحی حوز سوسیالیستی در  اندیشۀ

صور جهان این ت تسلط استالین بر روسیۀ شوروی و سپس سر گذاشته بود. با انقالب اکتبر  را پشت در درون جامعه اجتماعی و سیاسی
جامعه را به پیش راند. درحالیکه این از اصول مارکسیسم اروپایی بود که  ،ر آمرانهتوان با فرمان های دولتی و تدابیسومی غالب  شد که می

  بدون پیشرفت اجتماعی، پیشرفت در جهت عدالت اجتماعی ممکن نیست. 
جنایات  ،در سایۀ رژیم های مائویی و پول پوتی تا استالینی و قذافی ،در سراسر جهان بخاطر نادیده گرفتن این اصل ،بیستم قرن دربشریت 

ه احزاب ب، بلکه از آنها رسوخ کرد "چپ" اروپایی در نه تنهابرداشت جهان سومی و استالینی  طرفه آنکه رفته رفتههولناکی را متحمل شد. 
را بعنوان  "پیشرفت اقتصادی، علمی  و فرهنگی "دفاع از ستمدیدگان جهانسرایت کرده، بجای تکیه بر نیز و سوسیال دمکرات  »هاسبز «

درحالیکه مارکسیسم اروپایی ستایش فقر را مذهبی می داند و پیشرفت انسانی را . دنبال می کنند خویش لی فعالیت سیاسیهدف اص
  تحقق دمکراسی اجتماعی می شناسد.تنها نتیجۀ پیشرفت علم، رشد ثروت ملل و 

 آنکه به این حقیقتتی آشناست. انحراف دیگر روی جهان سومی تحمل کرده ایم چنین انحرافانیان که بزرگترین ضربات را از چپبرای ما ایرا
 ارچوب ملیدر چه ،، به عبارت دیگرپیشرفت کل جامعه "بهبود اوضاع زندگی زحمتکشان تنها در چهارچوبمارکسیستی توجه نمی شود که 

کاری با دوستی و همپیشرفت اقتصاد ملی، تحکیم هویت ملی و باالخره تأمین منافع ملی در جهت  بنابراین کوشش برای ."ممکن است
داشت، که پس از سؤاستفادۀ فاشیسم از احساسات نظر  دیگر کشورها در نهایت امری است در جهت تأمین عدالت اجتماعی! البته باید در

  به ضدارزش بدل شد.  ،ن چپ هادر میا  بویژه  پس از جنگ جهانی دوم "ناسیونالیسم"، گرایانۀ اروپاییانملی
ونها "فراری از هجوم میلی به سبب بی توجهی به منافع ملی و رشد سطح زندگی زحمتکشان خودی،  ،که چپ اروپایی با چنین انحرافاتی بود

ان از می " دهکدۀ جهان"و  "شهرجهان"تفاوت میان کم ورمیانه استقبال کرد. بدین توهم که از این راه کمو پناهنده" از شمال آفریقا و خا 
  این اشتباه دستکم دو پیامد نامیمون داشت: خواهد رفت. 

ردگی نوین" در د و به "بر ک) جذب اروپا میمورد نیاز بودندخود شدیداً برای نوسازی کشور (که  نخست آنکه سرآمدان جوامع یاد شده راـ 
  "غربت"  می گماشت. 

 زرگترین، بعنوان بمثًال در آلمان کرد. در نتیجهیری  مینیروی کار ارزان از رشد دستمزد زحمتکشان اروپایی جلوگدیگر آنکه با تزریق  ـ
اضافه بر آنکه  عمًال ثابت ماند.%۰٫۶با میزان  زحمتکشان عی) رشد درآمد واق۲۰۱۵تا ۱۹۹۱در طول یک چهارم قرن (از  اقتصاد اروپا،

   گذشت. %۱۶مار فقیران از مرز ش ،تقریباً از میان رفت و در پایین ،طبقۀ متوسط و بویژه قشر متخصصین با درآمدهای باال
به سرمایه بیش از آن است که اینجا مورد اشاره قرار گیرد. تنها آنکه صدها میلیارد آنان منافع زحمتکشان و خدمت  اد زیان چپ ها برایابع

ایه، از سوی صاحبان سرم یورو که برای "انتگراسیون شهروندان نوین" صرف می شود، تا بتوانند جذب بازار کار ارزان شوند، در نهایت نه
  بلکه از بودجۀ خدمات اجتماعی خرج می شود. 

صدها هزار از مسلمانان به اروپا زمینۀ مناسبی را برای مبلغان اسالم سیاسی فراهم آورد تا با تبلیغات بسیار  مهاجرتفراتر از آن، شوربختانه 
 "اننماد انتخاب آزاد زن مسلم"و  "گشایش فرهنگی"روسری) را بعنوان مانند مسجد و زیرکانه و مخارج میلیاردی، نمادهای اسالم سیاسی (

نگیز است براستی نیز شگفت ا . واقعی اسالم سیاسی هرچه بیشتر برمال می شود برای اکثریت اروپاییان چهرۀ امروزه الیکهجا بزنند، درح
ر ست تبلیغات رژیم های توتالیتر اسالمی را در پس ظاهکه چپ های اروپایی که برای مبارزه با فاشیسم برای خود رسالتی قائل هستند، د

  نمی بینند.  ""مظلومانه و حق طلبانۀ تبلیغات اسالمی
اسرائیل آغار گردید و راه را برای نفوذ  که با چرخش سیاست استالین بر علیهشود ای جریان "چپ" دور باطلی بسته میبر بدین  ترتیب 

ضداسرائیلی و ضدآمریکایی رسوخ تبلیغات زمینه را برای  در دهه های آتیو  اروپا باز کرده ب Vulgar marxismمارکسیسم جهان سومی 
یاست های ی و اعتراض خود به سنگران اروپاییجوامع .  بر پایۀ چنین تبلیغاتی که آب به آسیاب گسترش اسالم سیاسی می ریزد، فراهم آورد

  کنند. میانتخاب احزاب افراطی  بیان اعمال شده را با 


