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 ۲۰۲۲ اپریل ۱۵        طارق ارسالئی

 "افراطیت راست"و ظهور اوکراین بُعد نژادی جنگ 
در میان جوامع را " راستافراطیت "گسترش زنگهای خطربدینسو  مدتیادارات امنیتی و استخباراتی جهان از 

را تهدید میکند. ربی غدیموکراسی های "افراطیت اسالمی" ر از بیشت ی که بمراتبخطر؛ بصدا درآورده اندغربی 
آنقدر باال گرفت که این خطر شکایات و هشدارهای ربوده است.  غربیاین خطر خواب را از چشم مسؤلین امنیتی 

را از کشور های عضو تشویش "اعالن نمود که:  ۲۰۲۰در اپریل سال  متحدملل ضد تروریزم دفترکمیتۀ اجرائوی 
  ."دریافت نموده است "افراطیت راست"تروریزم بابت خطر روز افزون 

از نظر . تغربی سربرآورده اسدیموکراسی که از بطن جوامع است  سفید" برتری نژاد"راست" پدیدۀ  "افراطیت
"برتری نژاد سفید" بطرف افریقا و آسیا، مفکورۀ توسعۀ قدرتهای استعماری اروپا )فرانسه و انگیس( با تاریخی 

ه گیری نتیج"انسانهای اروپائی و شرقی، جمجۀ اندازۀ مقایسۀ  ازوجستهای اروپائی لانتروپا .گردیدو تلقین ایجاد 
جوامع تحت تا توانستند استعمارگران اروپائی با استفاده از این نظریه ارائه دادند و را برتری نژاد سفید  !"علمی

بر قدرتهای استعماری اروپا برای نژاد پرستان سفید اروپائی و امریکائی زوال تحقیر و سرکوب نمودند. را  استعمار
سیل مهاجرین توأم با نفوذ و گسترش اسالم در داخل جوامع بتعقیب آن . گذاشت نقطۀ پایانجهان  در "سفید عظمت "

تئوری های  اقلیتهای تازه وارد قرار داد.حالت دفاعی در برابر را در غربی اکثریت نژادی سفید جوامع غربی، 
در میان سفید پوستان اروپائی و امریکائی بشدت گسترش  Great Replacementتوطئه چون "تعویض بزرگ" 

از سفید  عدۀ"تنازع بقا"  و حس، از دست دادن امتیازات سنتی، جوامعاقلیت قرار گرفتن در داخل  ترس از .یافت
  .سوق داد" افراطیت راستبسوی "را پوستان 

 New"نوینبه نام "نازی " هتلر با جریان "نازی شانبه علت مشابهت ها و عالقۀ مفرط  راست" افراطیت"
Nazi .داعیۀ "خودرا مبارزۀ مفکورۀ سنتی ملیگرائی نیست، بلکه معتقد به  راست" افراطیت"ولی  شهرت یافته اند

و یا یک ساحۀ متعلق به یک کشور  آن نیز پیروان؛ به همین اساس میخواند جهانی در برابر دشمن جهانی"
بناًء . فعالیت دارنداز اروپا تا امریکا و آسترلیا در گوشه و کنار جهان این افراد ، بلکه ندجغرافیائی مشخص نیست

نظریه پردازان نژاد خاص است. مبارزه بخاطر سرزمین مشخص نی بلکه مبارزه برای  راست" افراطیتهدف "
هدف از مبارزۀ خودرا: "محو افراد غیر سفید پوست از سرزمینهای سفید و برگشتاندن "عظمت  راست" "افراطیت

 افراطیت"پیروان ولی در کشورهای غربی و امریکا غیر قانونی است فعالیتهای این افراد با آنکه  "سفید" میخوانند.
خاص صفحات انترنتی و کانالهای طریق از و  از تکنالوژیبا استفاده در سراسر جهان توانسته اند تا راست" 

 افراطیت"ذارش های خود اذعان میدارند، چنانیکه مسؤلین امنیتی در گ .باشندبا هم در ارتباط  "وتسپ" و "تلگرام"
مبارزۀ گروه های افراطی اسالمی چون القاعده و داعش الهام گرفته اند تا نحوۀ از شیوه ها و تا حد زیاد راست" 

 The Base"قاعده"  به ند نیزداردر زیر چتر آن فعالیت  غربی نژاد پرستان سفید که همۀنام شبکۀ که حتی جایی 
و فراهم اتحاد نژاد پرستان سفید در سراسر جهان : "هدف "قاعده" مسؤلین امنیتی امریکابقول . مسمی گردیده است

یکی از رهبران "قاعده":  بگفتۀآموزش های نظامی جهت آمادگی برای یک "جنگ نژادی" میباشد." نمودن 
منسوب به اوراق تبلیغاتی "مانیفست" و در  ۲حرکت نظامی است.""افغانستان بهترین مثال امتزاج ایدیالوژی با 

رسیدن به هدف جهت  دامن زدن به جنگ داخلی و حتیهرج و مرج ایجاد  و توسل به خشونتراست"  افراطیت"
در راست"  ونافراطی"، امریکا یانتخاباتجنجال در جریان سال گذشته جای تعجب نیست که . گردیده استتوصیه 

شیوه یکی از  .امریکا حمله ور شدندباالی مقر کانگرس دامن زدن به شورش داخلی بطالن نتیجۀ انتخابات و  جهت
هر در آن "که است " "مبارزۀ بدون رهبر واحدپیشبرد و ایجاد تشکیالت متفرق  راست" افراطیت" های مبارزاتی

   ."جزء لشکر مبارزین استپوست رهبر و فرد سفید 

با انگیزۀ  Russian Imperial Movementتحت نام "نهضت شاهی روسیه"در روسیه راست"  افراطیت"
معجون مذهب )عیسویت( را نیز باالی مفکورۀ روسیه راست"  افراطیت"مبارزه مینماید. هدف متفاوت با مشابه ولی 

. به عقیده نژاد پرستان افراطی ۳و در صدد اعادۀ سلطۀ تاریخی "تزار روس" استند نژادپرستانۀ خود اضافه نموده
حقوق و  نژادی -ی مذهبیجوامع اروپائی )چون حقوق اقلیتها multiculturismروس "تنوع فرهنگی" 
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اساسات و ۀ آن ه بهانبهمجنسگرایان(، در واقعیت "توطئۀ بزرگی" است که غرب )اروپا و امریکا( میکوشد تا 
. برای نژاد پرستان افراطی تحمیل نمایدبر روسیه حاکمیت خودرا در نهایت ارزشهای اجتماعی روس را دگرگون و 

 افراطیتبر فعالیت "دولت روسیه نتنها آنکه برخالف غرب، روس جنگ اوکراین در محور همین توطئه میچرخد. 
در کنار  در اوکراین و لیبیبشکل ملیشای دولتی راست"  افراطیت"بلکه وضع نکرده است،  محدودیتیراست" 

  عساکر روسی میجنگیدند.

 کندک دارند. "فعالیت  Azov Battalionف" ازو کندک"پرست افراطی در اوکراین تحت نام نژاد گروه های 
و در ایاالت  )بعد از حملۀ روسیه بر اوکراین( تشکیل گردید ۲۰۱۴دولتی است که در سال ازوف" قوۀ ملیشای 

از نیروهای  ۲۰۱۴در "ماریپول" را  ازوف" توانست تا کندک "دارند. نظامی حضور فعال "دنبس" و "ماریپول" 
موجودیت "قطعۀ ازوف" روسیه برای حمله باالی اوکراین  ه هایبهانیکی از بدست بیاورد. طرفدار روسیه دوباره 

در  برخوردار است وگروه های نژاد پرست افراطی در اروپا روابط خیلی نزدیک با از ازوف"  کندک ". میباشد
 در جنگ فعلی اوکراین نیز " ه جبۀ جنگ اوکراین سهم فعال دارد.بافراطیان نژاد پرست و فرستادن جلب و جذب 

 .۴ در برابر روسها مقاومت میکنندبسختی کندک ازوف" و ملیشای متحد شان 

 کراین:اما چرا ا

  :وجود داردگروه های نژادپرست افراطی به اوکراین در عالقمندی به نظر تحلیلگران دالئل موجه 

آزادانه در گروه های نژادپرست افراطی روسیه دو کشوری استند که اوکراین و  ،چنانیکه قبالً اشاره گردید -
از سراسر  افراطی اننژادپرسترفتن مامورین امنیتی غربی راپور های فراوانی از فعالیت دارند. اجازۀ آن 

  ثبت نموده اند.این دو کشور  بهجهت فراگرفتن تمرینات نظامی اروپا 

د. قرار دارسفید ( نژاد یا   Caucasianمحد تخیلی نژاد آرین ) Caucasusدر مجاورت قفقاز اوکراین  -
نژادگرائی ی که در مرکز کشور" ۵پروفیسر تاریخ در یونیورستی شیکاگو Kathleen Belewبه قول 

کانگرسمن  ۲۰۲۰در فبروری  ".است "سفید قرار دارد، ایاالت متحدۀ امریکا نی بلکه سرزمین "آرین
یادآور گردید که را در نشریۀ نیویارک تایمز بنشر رساند و در آن تحقیقی نوشتۀ  Max Roseامریکائی 

در دهه های هشتاد و "اوکراین همان حیثیتی را برای گروه های نژادپرست افراطی سفید دارد که افغانستان 
را در گوشه و  جهادیست ها چون ناقوسی تمامجنگ افغانستان  اسالمگرایان افراطی داشت.برای نود میالدی 

در جنگ توانست تا راست"  افراطیت"باور مقامات امنیتی غربی، به  "کنار جهان از خواب بیدار کرد.
کشور جهان در اوکراین بدور هم جمع  ۵۰افراطی نژاد پرست سفید را از  ۱۷۰۰۰ اوکراین-یهروس ۲۰۱۴

طوالنی و دامن زدن به جنگ داخلی تا با  تالش داردراست"  افراطیت"چنانیکه قبالً ذکر گردید،  .۶نماید
نیل جهت د و به اوکراین بکشرا  پای گروه های بیشتر نژادپرست افراطی سفیدساختن هرچی بیشتر جنگ، 

نژادپرست و هماهنگی را میان گروه های مختلف همکاری زمینۀ "نژاد سفید" از هدف بزرگتر دفاع  به
 افراطی فراهم نماید.

نیست؛ ولی اینرا نیز  تاهنوز روشنخواهد گردید  راست" افراطیت"نصیب  اوکراینچه دستاوردی از جنگ اینکه 
از اروپا تا امریکا ن میان سفید پوستارا احساسات ملیگرائی  موجی از اوکراین ۲۰۱۴جنگ  نمیتوان نادیده گرفت که

همین اکنون دیده بقدرت رسیدند.  مضد اسالن سیاسی با شعار های ضد مهاجرتی و دامن زد که در نتیجۀ آن رهبرا
شاهد عروج  و مطمئناً که کشورهای غربی یکبار دیگرکه احساسات مشابهی جهان غرب را فراگرفته است میشود 

 خواهد بود.  راست" افراطیت"برای بزرگترین پیروزی  این بذات خودکه ؛ رهبران ملیگرا خواهند بود

 ایالت ورجینیا ، امریکا - طارق ارسالئی

از جهت پاکسازی جامعه روسیه قوانین شدید علیه همجنسگرایان دارد و "قدیر اوف" متحد "چچنیائی" پوتین،  -۱
باشدت  "قدیر اوف"ملیشای جای تعجب نیست که  همجنسگرایان را در "چچنیا" محکوم به اعدام نمود.فرهنگ بیگانه 

 د.و خشونت تمام در اوکراین میجنگن

 "ما به رسوایی بلند آوازه ایم" -۲

 فوردنمرکز همکاری و امنیت بین المللی ست -۳

۴- Wikipedia -Azov Battalion   و همچنانAzov fighters are Ukraine's greatest weapon 
and may be its greatest threat | Ukraine | The Guardian 

۵- Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America 

 این افراد در هردو طرف جبۀ جنگ میجنگیدند و بیشترین تعداد آن در طرف روسیه -۶
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