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 م٢٠٠۶نگارگر                                                                                                   آگست . ا. م: مترجم

 خــــــطِر فاشيسِم امريکايی
 

سالمی  ما با فاشيسِم ا«:آقای جارج بوش هنگامی که بر رويداِد تحقيق ناشدۀ تروريستيی لندن تبصره ميکرد، گفت که   
شگفتی آور اين نيست که او تعريف های دقيِق اين اصطالحاِت سياسی را نميداند و به طوِر مثال        »  روبرو استيم

نميداند که تروريسِت مسلمان و يا اگربرای يک لحظه اصطالِح او را امانت بگيريم فاشيسِت مسلمان ممکن است     
ا يهودی نيزوجود دارند اما، اگرفاشيسِم مسيحيت يا فاشيسم     وجود داشته باشد، چنانکه ترو ريست يا فاشيسِت مسيحی ي    

گفتم اگر . يهوديت بگوييم در آن صورت فاشيسم را به سه ديِن بزرِگ آسمانی و پيرواِن آن به طوِر ُکل نسبت داده ايم
با اين   جارج بوش تعريف های دقيِق اين اصطالحات را نمی داند شگفتی آور نيست ولی شگفتی آور اين است که او      

گونه نسبت های نا ُدُرست ُپل های روابط و مناسباِت درون جمعيتی مردِم خود را نيز خراب ميکند و برای امريکايياِن 
اساسّا فاشيسم اسالمی است و هزاران مسلماِن تابع قانون که در امريکا کار «:غير مسلماِن جامعۀ خود ميگويد که 

مقاله ای . ند که جامعۀ غيرِ مسلماِن امريکا چار چشمه مراقِب آنان بايد باشدميکنند و ماليه می  پردازند فاشيست است
يعنی بعد از سقوِط ١٩۴۴واالس است که در نهِم اپريل . که ترجمۀ آن در پايان از نظرِ تان ميگذرد نوشتۀ هنری ای

در برابِر آنانی بگذارد که آيينۀ فاشيسِم هتلربرای نيويارک تايمزتهيه شده بود و نيويارک تايمز برای اينکه آيينه را 
خود را گم کرده اند آن مقاله را اخيرّا دوباره چاپ کرده است که من آنرا با همين مقدمۀ مختصربرای خوانندگاِن افغان          

 .تقديم ميکنم
 

ريد و  شما از آن نتيجۀ دلخواِه خود را بگي    . در نيويارک تايمز نشرشده بود ١٩۴۴اين نگارش درساِل  :  ياد داشِت مدير
 .تحليِل هنری واالس را با وضعی که امروز مشاهده می نماييد، مقايسه کنيد

 
 خطـــــرِ فاشيسم امريکايی 

 واالس. نگارِش هنری ای
 نيويارک تايمز

 .٢۵٩به کوشِش راسل الرد، ص ) ١٩۴۴نيويارک (واالس، توُلِد دوبارۀ ديموکراسی    . هنری ای:از
 ١٩۴۴روِز يکشنبه نهم اپريل 

 
ِه فبروری هنگامی از سفرِ خود درغرب بازگشتم، نيويارک تايمزازمن خواهش کرد که مقاله ای مختصر بنويسم  در ما

 :و درآن به پرسش های پايان پاُسخ دهم 
 فاشيست چيست؟ •
 ما چه تعداد فاشيست داريم؟ •
 اينان تا چه پايه خطرناک استند؟  •
 

يوه های بسيارخشِن عدم تحمِل ديگر نژادها، احزاب، فاشيست کسی است که شهوِت پول جويی يا قدرت جويی او با ش
طبقات، اديان، فرهنگ ها، مناطق و ملتها آميخته است و برای رسيدن به اين مقصود، به فريب، تشُدد و بيرحمی 

خدای مافوِق بزرِگ فاشيست برای رسيدن به اين هدف هاپول، قدرت، يک نژاد يا طبقۀ خاص، دار و     .  توسل ميجويد
 .     امی، يک گروِپ خاِص اقتصادی، فرهنگ، دين يا يک حزِب سياسی ميتواندباشددستۀ نظ

کامل ترين نمونۀ فا شيست در قروِن اخيريونکِر پروسی بود که نفرِت کامل از نژادهای ديگر و همبستگيی مطلق بدان       
ِد ممکن به فريبکاری، تشُدد    او تاح .  دار و دستۀ نظامی را که همراهش در رسيدن به اميالش کمک ميکرد، پرورده بود       

درهرملِت بزرگ انسان های يافته می شوند  . و بيرحمی می پرداخت تا نژاد و فرهنگِِ خود را بر جهان مستولی سازد
هرکس که برای يهوديان طعمه گذاری می کند يا از کاتوليک نفرت دارد در قلِب خود  . که مزاِج فاشيستی دارند

کلفتی که به کليساها، پرستشگاه های عمومی و معابِد يهوديان در شهرهای بزرگ  اوباش های گردن . فاشيست است
 .بی حرمتی می نمايد برای رهبری های فاشيستی مواد پخته و ميوه های رسيده ميباشند  
 باز در   –اين نوکرمنشاِن حقه  . رسانه های همگانی و مطبوعات، به نمونه های آشکاِر فاشيسم امريکايی می پردازند

اين اشخاص هرچند خطِر خويشتن را دارند ولی اهميِت آن هزاران شخص را که    . ع جبهاِت مبارزۀ ديگران استند واق
فا شيستهای واقعّا خطرناِک آنانی نيستند که مستقيم يا غيرمستقيم به محورِ خود    . هرگز بديشان اشارتی نميشود، ندارند

يسِت خطرناِک امريکايی کسی است که ميخواهد در امريکاهمان     فاش. انگشت بر آنان دارد ) آی. بی. اف (چسپيده اند و  
 . کاری را به شيوۀ امريکايی انجام دهد که هتلربه شيوۀ پروسی در جرمنی انجام ميداد 

روِش او زهرناک سازی کا نال های اطالعاِت عامه   . فاشيسِت امريکايی ترجيح ميدهد که به خشونت دست نيازد 
ز اين نيست که چه گونه حقيقت را به بهترين شيوۀ ممکن برای مردم عرضه نمايد بلکه     نزِد فاشيست مسأله هرگ. است
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اين است که چه گونه اخبار را برای فريفتِن عامه به کارگيرد و برای خود و گروِه وابستۀ خود قدرت و مکنِت        
 .بيشترفراهم نمايد

اِم زد وکَََند، پول وقدرِت خويش را جلوتر از  هرگاه فاشيسِت امريکايی را به عنواِن کسی تعريف نماييم که درهنگ
انسان درنظرميگيرد، در اين صورت د ر امريکا بدوِن شک چندين مليون فاشيست وجود دارد و اگرتعريِف خود را               
محدود به کسانی نماييم که درتالِش پول و قدرت از بيرحمی و فريبکاری کار ميگيرند ممکن است بيش از چند صد         

بسياری از فاشيست های امريکايی به طوِر بسيار احساساتی از تالش های جنگی حمايت . اشته باشيمهزار فاشيست د
آنان اين کار را، حتی آن جا که پای استفاده از تأ سيساِت کيمياويی جرمنی نيز مطرح باشد بعد از . و پشتيبانی ميکنند

ست ميشوند زيراکه، منافِع شان چنين ايجاب ميکند؛  آنان درهنگاِم جنگ بيشتر وطن پر. پاياِن جنگ هم انجام ميدهند
 .ولی درهنگام صلح هرجا  که بتوانند در ُجسُتجوی قدرت و دالر ميروند  

فاشيسِم امريکايی هنگامی خطرناک ميشود که ائتالِف دارای هدِف صاحباِن کارتل ها برای زهرناک سازی کا نالهای      
 . ه دفاع از عوام فريبی های مبتذ ل کمِر همت بر بندنداطالعاتِِ عامه مطرح باشد و اين کارتل ها ب

در  .  فاشيسِم نوع اروپايی جدی ترين تهديدهای بعد ازجنگ را ممکن است از طريِق امريکای التين عرضه نمايد
 .نتيجۀ تأثيِر جنگ بهای نيازهای اوليۀ زندگی نسبت به مزدِ کار درغالِب کشورهای امريکای التين بال ارفت

 حالت فاشيست های اکثرکشورهای امريکای التين به مردم گفتند که به دليِل وجود امپرياليسم يانکی است که    در چنين
فا شيست های امريکای التين ماننِد مردمان محلی . مزد های شان نميتواند ضرورت های اوليۀ شان را خريداری نمايد 

ا اين است که بازارهای امريکای التين را در دسترِس     عالقه منديهای کيمياوی وساختما نيی م.اکت و صحبت ميکردند 
جرمن هابگذاريم به شرِط اين که کمپنی های امريکايی بتوانندترتيبی را ِاتخاذ نمايندکه نرِخ کاالهای مصرفی رابرای   

د که به د نباِل اين جنگ تکنالوژی بدان پايه از پيشرفت خواهد رسي     .  مصرف کنندگاِن داخلِِ امريکا افزايش بدهند   
جرمن ها بتوانند از امريکای جنوبی به عنواِن پايگاه استفاده نموده در يک جنِگ سوِم جهانی نسبت به جنِگ دوِم      

برای دار و دسته های نظامی و صاحب زمين در کشورهای امريکای جنوبی کار با     . ُمشکالِت بيشترايجاد نمايند
 . م به دليل مصلحت های مؤقتِِ سياسِت قدرت، جذبۀ بيشتردارد فاشيست های جرمنی به دليِل سودهای فراواِن مالی و ه 

 يا از امريکای التين و يا  -فاشيسم يک مرِض جهانی است و بزرگترين تهديِد آن برای امريکا بعد ازجنگ پيش می آيد  
 .از داخِل امريکا 

 ُپرگويی و لفاظی ميکنند ولی، خطِر بازهم بزرگتِر آن از کسانی ميتواند باشد که درخدمِت ديموکراسی و بهبوِد عامه
اينان محرمانه . رهنمای عمِل شان حرصی سيری نا پذيراست در راِه پول و قدرتی که پول اندوزی برای شان ميدهد

در تخلف از قوانيِن حافِظ منافِع عامه و جور، اجحاف و اخاذی در راِه ابقای منافِع انحصاری خود هيچ درنگ نمی  
ايی از اين قماش، پيش از جنگ مخفيانه با همکارانِِ جرمِن خود متحد بودند و حتی همين    فاشيست های امريک. کنند

بگذرد و کارِِ خود را ازآنجا که باز مانده اند از سر » وضِع ناُمساعِد کنونی« اکنون نيز منتظِر فرصت استند تا
 .بگيرند

ی گذرا رنگ ميگيرد؛ ولی هميشه و درهر کجا اعراِض تفُکِرفاشيستی، از محيِط نان به نرِخ روزخوری و رويداد ها
از حيلۀ توسل به تعُصب و آرزوی بازی با ترس و خود بينی های گروه های گوناگوِن مردِم قدرت جو  ميتوان  بازش   

شايد برای برخی  . تصاُدفی نيست که نموی هرُمستِبِد عصری با نموی ُمناديی تعُصب و تنگنظری همراه است. شناخت
 کشور سخت تکان دهنده باشد دريابند، آنانی که برضِد گروه های مذهبی، نژادی و اقتصادی ديگران       مردم در اين

به همين ترتيب بسا از کسانی که وطن پرستی های شان     . موعظۀ تبعيض و تفاوت ميکنند با هتلرنظرِ مشترک دارند  
د م اعتماد در مياِن متحداِن ما  و رايج    بزرگترين الف های ُپر از غرور و خودبينی است با ُخرده فروشيی نفاق و ع  

 .نمودن سکه های ارزاِن شک های بی ُبنياد همان قطعۀ هتلر را بازی می کنند 
فاشيست های امريکايی را از روی اينکه آگاها نه و قصدی به منحرف کردِن حقيقت و واقعيت دست می يازند، به 

ی شان هرگونه شکاف و درِز،ِ پراکندگی و فقداِن اتحـاد را در روزنامه ها و وسايِل پروپاگند. آسانی ميتوان شناخت
.  صفوِف جبهۀ مشترِک ضدِ فاشيسم به دقت ُجسُتجو و ازهرُفرصِت مناسب برای تبليغ ضدِ ديموکراسی استفاده ميکنند 

.  ن شعار بپوشانندآنان سياسِت انزوا، انشقاق و جدايی را تبليغ می نمايند تا امپرياليسم خود خواهانۀ خود را ز يرِ اي 
آنان ادعاهای مافوِق وطن پرستی دارنداما، درعمل    . آنان برضِد برتانيه و روسيه بذرِ نفرت و بی اعتمادی می افشانند

آنان تقاضای تجارِت آزاد ميکنند ولی،  . هرگونه آزادی های تضمين شده از جانِب قانوِن اساسی را پايمال ميکنند
هدف های نهايی شان چيزی ُجز اين نيست که نيرنگهای . ی بی قيد و شرط ميباشندسخنگويان انحصارات و منفعت ها

خود را برای تصرِف همزماِن قدرِت سياسی و نيروی بازار به کار بگيرند و مردماِن عادی را برای َاَبد اسيرِ خود   
 .بسازند

فهوِم فرصتهای مساوی ديدی تازه   بسياری از رهبراِن صنايع در اين کشورکه از طريِق همکاری با دولت در بارۀ م      
يافته اند آشکار ابرای عامۀ مردم اخطار داده اند که برخی از گروپهای خود خواه برای کسِب امتيازهای مؤقت،          

ما همه آگاهی داريم که کارتل ها دربه قدرت رسانی هتلر چه  . حاضرند اساِس آزادی امريکايی ر ابه خطربيندازند
شرکت های انحصاری که از  . تهای غول پيکِر جرمنی در فتوحاِت نازی ها چه دستی داشتندنقشی بازی کردند و ِتَرس
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رقابت ميترسند و برديموکراسی که از ُفرصت های ُمساوی برای همه جانبداری ميکند، اعتماد ندارند، ميخواهند   
از اين شرکت های برخی . موقِف خود را در برابِر تصدی های جوان و سرشار از نيروی زندگی حفظ نمايند   

انحصاری برای اينکه امکاناِت رقيبان روبه ُرشِد خود را ازميان ببرند حاضرند ديموکراسی ر ادرراِه اين هدف قربان    
 .نمايند

آنچه را ما  . گاه گاه اين گونه ادعاها نيزمطرح ميشود که گويا عصرِ تکنالوژی برای دکتاتوری ايجاِد سهولت ميکند     
که صنايع، تصدی های مالی و اختراعاِت محصول علوِم عصری يا انسان را تابِع خود نموده به    بايد بدانيم اين است 

افسانۀ کفايت و کارآيی فا شيست  ها بسياری را  .  بردگی ميکشاند و يا به آزادی ميرساند، انتخاب به ما ارتباط دارد  
ولی، درآخر ديديم   »  موقع به کارانداخته است  ريل هارابه« موسولينی با خود ستايی اعالم کرد که او    . اغفال نموده است   

هتلر نيزادعاکرده بود که در جرمنی بيکاری را به ُکلی نابود       . که او برای مردِم ايتاليا چيزی ُجزفقر و شکست نياورد 
 .آری در زندان های که به صورت کمپ يا ُاردوگاه درست شده باشد، بيکاری مسلمّا وجود ندارد   . نموده است 
ريل هارابه موقع به « برای اينکه مارِ فاشيسم را درِ داخل سرکوب نمايد بايد قابليِت خود را شان بدهد و  ديموکراسی
ديموکراسی بايد درخويش اين قابليت رابپروَرد که برای مردم شغل های دايمی ايجاد نمايد و درعين » .کاربيندازد

بايد از استدالل و آراستگی     . دالر را در ذيل قرار بدهد   بايد انسان را درصدر و     . زمان موازنۀ بوديجه را نگاه دارد   
ما نبايد دولت های استثمارگر و اشرافيت و ُاليگارشی صنعتی ر در شکِل  . استعانت بجويد نه از تَشُدد و فريبکاری
آن    تا هنگاميکه قابليت های اختراعی ما همپای قابليت های ما در ايجاد . شرکتهای انحصاری و کارتل ها بپذيريم

. ساختاِر اجتماعی که سطِح زندگيی مردم را ارتقاء ميدهد، جلوبرود پوتا نسياِل لبراليسِم امريکا نيز با التر ميرود
مسأله   . اگراين پوتانسياِل لبرالستی در مسيرُدُرست بيفتد؛ ميتوان توقع داشت که ساحۀ آزادی در امريکا گسترش يابد       

 .تماعيی خود را درخدمِت بهبوِد مردم بگماريم اين است که ميزان اختراع  و ابتکاِر اج 
هرگاه جنگ درجاپان و جرمنی به پايان برسد، پاياِن جنگ، پاياِن مبارزۀ درازمدِت جهانی ميان فاشيسم و ديموکراسی  

 :ديموکراسی برای اينکه در کار زاِر صلح پيروز شود، بايد دوکار را انجام بدهد . نيست
 سياسی را سرعِت بيشترببخشد تا هر دو يعنی توليد و خاصة توزيع نيرو و کارآيی    ميزان توانايی های اقتصادی و

عمليی خود را باهم برابرنمايند و بدين ترتيب تحقيقاِت علمی، اختراعات ميکا نيکی و روشهای اداره و منجمنت بر 
 . زندگيی روزمرۀ مردم عادی اثربگذارد

سيماهای معنوی و روحانی . ست با شد ِت هرچه بيشتر زنده بسازدپروسۀ معنويت را که تهداب وجوهِر ديموکراسی ا 
مناسبات چه شخصی باشد و چه بين المللی شايستگيی عملی دارد که مرداِن به اصطالح عملی از آن انکا رمی  

  خيرگی و کمرنگی بينش ما در ارتبا ط با اينکه منافع عامه هميشه بر منافع فرد ارجحيت و برتری دارد در  . ورزند
واقع نکتۀ ضعيف و معياِر ناکاميی کليسا ها و مکاتِب ما ميباشد که از تأکيد برجنبۀ روحانيی ديموکراسيی واقعی باز  

تا وقتی که ديموکراسی با عمل مؤثر و سرشار از احساسات خالی را که نيروی اختراعاِت مودرن ايجاد    . می مانند
 شيست ها بعد از جنگ نيروی خود را دردنيا واياالِت متحِد امريکا نموده است ُپرنکند، بايد توقع داشته باشيم که فا

 . افزايش بدهند
 ساکسون تالش می ورزد و سر انجام -فاشيسِم بعد ازجنگ به شيوۀ اجتناب نا پذير و پيگيرانه برای امپرياليسم انگلو

 خود از اين برخورد صحبت   همين اکنون فا شيست های امريکايی در نگارش ها و گفتارهای .به جنِگ روسيه ميرود
 .ميکنند و آنرا بهانه قرار ميدهند تا از نژادها، کيش ها و طبقاِت معين نفرِت باطنيی خود را آشکار سازند 

با شاد مانی بايد گفت که . اين نيزبايد هويدا باشد که نمونۀ محلی فا شيسم منحصربه بخش، طبقه يا ديِن خاص نيست
بايد در سرِک اصلی وال    . دام گروه، طبقه و يا ديِن امريکاييان کسِب تسلط نکرده استهنوز فا شيسم در شيوۀ بينش ک

برخی ها حتی شک دارند که نشانه های بدوی آنرا در امتداِد دريای پوتامک نيز . استريت و تباکو رود باآن روبروشد
 .ميتوان سراغ کرد

تعصب، تنگنظری و امتيازطلبی های منزجر کننده فا شيسم مرضی ساری است و ما همه بايد مواظِب عد ِم تحمل،   
بدخواهی نسبت به هيچکس و نيکخواهی نسبت به    «اما، اگر ما برشعوِر عاِم عامۀ مردم اعتما د کنيم و با شعا ر . باشيم
در راِه  بزرگ و ُپرمخاطرۀ خويش جلو برويم، مسلمّا ديموکراسيی سياسی، اقتصادی و اجتماعی را به يک         » همه

 . عملی روزگاِر خود بد ل ميکنيم واقعيِت
 

 :توضيِح ُمَتٌرِجم
وسی و سـومين معاوِن رئيـِس جـمهوِر امريـکا      ) ١٩٣٣-۴٠(َاگارد واالس، يازدهمين وزيِر زراعِت امريکا .هنری

اين مرد که به پيامبِر  ) ١٩۴٨) (پروگراسيف پارتی( و کانديِد رياسِت جمهوری از جانِب حزِب مترقی  ) ١٩۴١-۴۵(
او با يک   . چشم ازجهان پوشيد ١٩۶۵در اورينِت آيووا به دنيا آمد و در نومبر    ١٨٨٨سياست مشهوربود در اکتوبر 

. عمِرخود را در تالش روشنايی درونی و معنويت سپری کرد  . ميخواند) پير(عارِف شرقی آشنا شد که او را گورو 
متوسل به زور نمی شود ولی کانال های  فا شيسِت امريکايی «:يکی از گفته های بسيار مشهورش اين است که 

 ».اطالعاتی عامه را زهرآگين ميسازد
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متأسفانه امروز می بينيم که فا شيست های امريکايی نه تنها متوسل به زور و آد مکشی ميشوند که از زور مندان و  
 .آدمکشان حمايت نيز ميکنند

 
 پايان

 
 

       


