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  دگربار سوار بر موج فاشيسم

  

  راب گولند

و (جا در استراليا  ست که ما در اين  سيستمیی برای سرمايه داری مطلوب ترين شکل دولت،ئدمکراسی بورژوا

ھر از چند سال با انجام انتخاباتی، اين تصور غلط به . داريم) رفته درحقيقت در اغلب کشورھای سرمايه داری پيش

  .  کشور  ھستندۀکنند گيرنده و اداره تصميم) ھا کورپورات(ھای بزرگ  ھا و نه مالکان شرکت شود که آن مردم داده می

دنبال ه دست بگيرند و به  کشور را بۀوليت ادارؤًکه مردم تصميم بگيرند که وقتش رسيده که واقعا مس حال، زمانی ينبا ا

 کريه خود را ۀھای کثيف، چھر ھا باشد، سرمايه داری با شيوه ھای آن تر پاسخگوی خواسته ايجاد دولتی باشند که بيش

نام فاشيسم از خود دفاع ه ای ب يژه با درآغوش گرفتن سيستم شناخته شدهوه دھد و با توسل به تروريسم دولتی، ب نشان می

  .کند می

که موسولينی  نامش را معروف و مشھور کند، سيستمی  گذاری نمود، اما قبل از اين اگرچه موسولينی فاشيسم را نام

دنبال سرنگونی جمھوری ه ه بًدرواقع، اولين کشور فاشيست عمال نه ايتاليا، بلکه مجارستان بود ک. شناخته شده بود

حال، عناصر فاشيسم  تر از آن، بااين ، بر سر کار آمد، و حتی پيش١٩١٨کان تأسيس شده در سال المدت به ی کوتائشورا

گرايان  ملی«( ضديھودی ۀھای وحشيانه و مسلحان ويژه با استفاده از تروريسم دولتی و برنامهه  تزاری، بۀدر روسي
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ملی بزرگ روسيه تزاری را تشکيل ) مذھبی(يھوديان يک اقليت . توسعه يافته بود) »ھاندريست  بلک/ افراطی بدنام 

  . روسيه کندۀ مريض اشراف زدۀھا را قربانی جامع داده بودند و کليسای ارتدوکس روسيه ھيچ مشکلی نداشت که آن

ی گريختند، ئسم  به کشورھای اروپابر بقايای تزاريسم را جاروب کرد، حاميان تزاريوکه انقالب پرولتری اکت زمانی

، آميخته ای از نفرت از يھوديان و ئیھای اروپا  و مرج  پساجنگ و سقوط شماری از امپرياليست که درھرج ئیجا

 بالکان، کليسای ئیدر مجارستان، جھت جلوگيری از ھر بازگشت احتمالی به سبک رژيم شورا. ھا پذيرفته شده بود ُسرخ

کاتوليک، فاشيسم  مذھبی را تحميل نمود، و ايتاليا بالفاصله پيروی کرد تا از انقالب کارگری در مند و ارتجاعی  قدرت

  . جا جلوگيری نمايد آن

ھای  که انقالب درنھايت پس از يک جنگ داخلی فراگير در روسيه به پيروزی رسيد، اما بريتانيا و قدرت درحالی

در اطراف دولت جديد »  بھداشتیۀکمربند قرنطين«را  د که چرچيل آندنبال ايجاد چيزی بودنه  بئیسرمايه داری اروپا

بريتانيا و فرانسه به گاردھای سفيد ضدانقالب . اروپا را آلوده کندۀ ھای انقالبی آن بقي گذارده بود، تا مبادا ايده شوروی نام

ھای بالتيک استونی، لتونی، و  یکار را در جمھور قدرت برسند و ھمينه کمک کردند تا درفنالند، استان قبلی روسيه ب

ھای  داران و يکی ديگر از بخش  زمينۀکه تاحدزيادی زير سلط ، کشوریپولند، ١٩١٨و در سال . ليتوانی انجام دادند

به علت ترس از گسترش انقالب سرخ در . پيوست»  بھداشتیۀکمربند قرنظين«امپرياليست روسيه بود، بالفاصله به اين 

دسکی بالفاصله پس از استقالل کشور، قدرت را قبضه کرد و يک ديکتاتوری نظامی رابرقرار نرال پيلسوججا،  آن

  . نمود

 تاسرحد مرگ دربرابر حزب کمونيست المان که جھت دفاع از سرمايه داری المانھای حزب نازی  درميان ايدئولوگ

ھيتلر به رھبران . ديدی پيدا کرد ضديھودی و ضدکمونيست سفيدھای روس حمايت شۀکردند، آميخت  مبارزه میالمان

 طرآنان را از خ و کمک مالی مورد نياز او را فراھم کنند، –ھا منابع  چه آن  گفته بود که چنانالمان) بيزنس(کسب و کار

ھا کمک مالی و منابع مورد نياز ھيتلر را فراھم نمودند و او به وظيفه اش عمل  آن. رخ خالص خواھد کردانقالب س

  .  نمود

ھای سرمايه داری نه  ھای فاشيست به معنای جنگ است، اما قدرت اب کمونيست جھان ھشدار دادند که رشد دولتاحز

ھا، اتحادجماھيرشوروی  تنھا عالقه ای به اين ھشدارھا نداشتند، بلکه جھت تحريک به جنگی که رقيب سوسياليستی آن

ھرحال درنھايت ه شوروی با مھارت آن تالش را برای مدتی خنثی نمود، اما بديپلماسی . کردند را ازبين ببرد تالش می

ارتش اتحادجماھير شوروی با ھزينه ای شگرف نيروھای فاشيستی را شکست داد و . جنگ به اتحادجماھيرشوروی آمد

  .  فاشيست نجات دادۀُجھان را از گرفتار شدن به سلط

که احساس تھديد   زمانی رشد کردند، اما سرمايه داری متوحش زمانیھای مترقی اندک پس از جنگ جھانی دوم، جنبش

کند، اما   دمکراسی صحبت میۀسرمايه داری ھمواره با مردم دربار. شود ًکند، سريعا  دوباره به فاشيسم متوسل می

، مانند  قدرتکند که بتواند امپرياليستی ابر چيزی ھزينه می زمان ثروت خود را جھت افزايش قدرت نظامی و ھرآن ھم

ھای  مردم جھان بشدت مخالف برگشت ھرگونه وحشتی از جنگ جھانی دوم بودند، اما قدرت. مريکا را پديد آوردا

 که نوع دولت سوسياليستی را ئیرا عليه اتحادجماھيرشوروی و کشورھا» جنگ سرد«که  سرمايه داری درحالی

ھای سرمايه داری با  قدرت. دادند وان قھرمانان صلح ژست میبايست به عن راه انداخته بودند، میه برگزيده بودند، ب

کارانه، تبليغات تمام نشدنی و تحريم ھای اقتصادی کشورھای سوسياليستی را در   خرابۀھای بی سابق ترکيبی از فعاليت

  . دائمی گرفتار ساختندۀيک محاصر
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بايست   شد و مینبرد فراخواندهجھان به به دنبال جنگ جھانی دوم، سرمايه داری بامبارزات ضدامپرياليستی در 

يلی تا چفاشيسم خيلی زود از  .شد  به دفاع ھميشگی خود متوسل می،کرد تبليغات کافی نيست ھرزمانی که احساس می

 در واگذاری سوسياليسم در روسيه و ١٩٨٩ھای ضدامپرياليستی درنھايت در سال  جنبش. فرما شدفريقای جنوبی حکما

 کشور روسيه به کشورھای ۀحال تالش جھت تجزي با اين. نشينی بزرگی شد يرشوروی متحمل عقبانحالل اتحادجماھ

  . رو شده  با شکست روب،ھا را بدلخواه استثمار کرد کوچکی که بتوان منابع آن

ھای فاشيستی را در  ھای ناموفقی صورت گرفت تا آشکارا رژيم جھت جلوگيری از بازگشت سوسياليسم، تالش

ھای بشدت  ھا  باتوجه به اروپای شرقی، با ايجاد رژيم اين تالش. ی سابق اتحادجماھيرشوروی قالب کنندھا جمھوری

ھای  ، و دوستان قديم ما جمھوریپولندواسی، جمھوری چک، مولداوا، مانند کر متنوع ئیضدکمونيسم در کشورھا

  .بالتيک موفق آميزتر بود

که سرمايه داری خودش را در معرض   و ھر زمانی ست مايه داریفاشيسم حاکميت آشکار ارتجاعی ترين عناصر سر

کند تا با تحت  فريبانی مانند ھيتلر يا دونالد ترمپ تکيه می فاشيسم به عوام. گردد  متوسل به فاشيسم می تھديد ببيند 

ستفاده از قربانيان زمان توجه افکار عمومی را با ا که ھم  و درحالی تأثير قرار دادن مردم، حمايت آنان را جلب کند

مريکا ادھد تا المان را بزرگ کند و يا دوباره عظمت را به  سازد، قول می منحرف می) ھا يھوديان، مکزيک(نژادپرستی 

  .برگرداند

  

درواقع، آن . تواند نيازھای مردم را برآورده سازد نمی) ست  که درخدمت نياز استثمارگران خويشئیجا ازآن(فاشيسم 

کند، صنعت جنگ افزار  برد و به شديدترين وجھی از آن حمايت می ترين سود را از فاشيسم می ه بيشبخش اقتصادی ک

بناچار، اين بدان معناست که فاشيسم ترکيبی از .  زيرمجموعه ھای مرتبط با آن صنعت استۀو ھم) مجتمع نظامی(

ست که  پرستی افراطی آن نوعی از ميھن و خواھان  وعده و وعيدھای غيرمعقول از عظمت ملی، ادعاھای برتری نژادی

ست  گونه صادق ست، امروز ھمان» فاشيست به معنای جنگ«شعار قديمی . دست آورده حتی بتوان از طريق تجاوز ب

  .   بود١٩٣٠ھای  که در سال

ھای بزرگ که سرمايه داری در  مندترين شرکت ست بر رشد آگاھی آن بخش از ثروت گسترش فاشيسم امروز گواھی

ً اھای مردمی راموقت ست که جنبش فاشيسم مکن.  کارگر را برای ھميشه گول زدۀتوان طبق نمی. برد سر میه حران بب

  . روی بازدارد شود که برای ھميشه آنھا را از پيش ساکت کند، اما ھرگز موفق نمی

  

  : نويسندهۀدربار

  . مرکزی حزب کمونيست استرالياستۀراب گولند، عضو کميت
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