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 ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١دوم دسمبر 

  

  

  فاشيسم

  

ۀ مالی امپرياليستی و شوينيسم فاشيسم عبارت است از ديکتاتوری خونين و عريان مرتجع ترين نمايندگان سرماي

ت عظمت طلبانۀ فاشيسم وسيله ای است در دست اين عناصر برای تضمين حاکميت آنھا بر کليۀ زمينه ھای حيا

فاشيسم با آميختگی بيش . لی مبتنی بر صنايع نظامی جھت تدارک جنگ امپرياليستیاجتماعی و ايجاد يک اقتصاد م

دولتی، مجموع دستگاه حکومتی را تحت سيادت کامل مرتجع ترين و متجاوز از پيش سيادت سرمايۀ مالی و قدرت 

دھد، کليۀ حقوق و آزادی ھای بورژوائی را  ترين گروه ھای سرمايۀ مالی و بورژوازی انحصارگر حاکم قرار می

عليه طبقۀ ملغی می سازد و به اعمال ترور آشکار عليه کليۀ نيرو ھای دموکراتيک و ترقی خواه خلق و قبل از ھمه 

فاشيسم محصول بحران عمومی سرمايه داری و واکنش بورژوازی امپرياليستی در برابر اين . زند کارگر دست می

  .بحران و تدارکی است برای يک جنگ جديد و جھت تقسيم مجدد جھان و اشغال سر زمين ھای ساير کشور ھا

ه در روابط خود با ساير کشور ھا ھر گونه فاشيسم يک نظام دولتی راھزنی سياسی و ماجراجوئی سياسی است ک

به ھمين جھت نه فقط منافع خلق ھمان کشور، بلکه ھمچنين . گذارد حق حاکميت ملی را با خشونت کامل زير پا می

ين، کليۀ خلق ھا و کشور ھای جھان نمی توانند ابنابر. دھد منافع کليۀ خلق ھای جھان را در معرض تھديد قرار می

  .ديد و نسبت به نقض خشن اصل عدم مداخله در امور داخلی ساير کشور ھا بی تفاوت بمانندنسبت به اين تھ

گرايانه و در پوشش ھای مختلف عوامفريبانه نظير " ملی"فاشيسم با استفاده از تئوری ھای نژاد پرستانه، 

عالی ترين حق  "و يا) در دوران فاشيسم ھيتلری" (ضد سرمايه داری"، "دموکراسی ملی"، "سوسياليسم ملی"

می کوشد سياست ) در دوران کنونی سوسيال فاشيسم در شوروی" (ارتباط با منافع و امنيت ملی"و " حاکميت

  .خارجی تجاوز گرانۀ خود را توجيه نمايد و ماھيت طبقاتی فاشيسم حاکم را پنھان سازد

لمان ا در ١٩٣٣در سال ). ١٩٢٢ر سال د( قرن بيستم در ايتاليا مستقر گرديد ٢٠اولين رژيم فاشيستی در سال ھای 

به کمک انحصارات بزرگ، قدرت دولتی را در دست گرفت و فاشيسم "  سوسياليست–ناسيونال "حزب فاشيستی 

، با کمک ١٩٣٨در سال . فاشيسم ھيتلری بارزترين سلطۀ فاشيسم است. خونين ھيتلری را در اين کشور مستقر نمود
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لمان عالوه بر استقرار ااستقرار فاشيسم در .  فاشيسم در اسپانيا در نيز مستقر گرديدلمانی و ايتاليايی،افاشيست ھای 

قۀ صنايع نظامی، و ايجاد يک اقتصاد و يک ماشين بزرگ جنگی،  با گسترش بی ساب،ديکتاتوری سياه در اين کشور

کشاند و فجايع و مصائب عظيم و غير قابل جبرانی به ) جنگ جھانی دوم(جھان را به يک جنگ ويرانگر جھانی 

فاشيسم ھيتلری و متحدين آن باالخره توسط جبھۀ متحد ضد فاشيستی جھانی مرکب از کليۀ نيرو ھای . ھمراه آورد

س آن پرولتاريای بين المللی و شوروی استالين قرار داشت و از لحاظ نظامی، سياسی و أاشيست که در رضد ف

جانبازی ھا و مساعی قھرمانانۀ خلق شوروی و ارتش سرخ به رھبری . اقتصادی به طور کامل در ھم شکسته شد

  .استالين نقش تاريخی تعيين کننده ای در شکست جبھۀ فاشيسم ايفاء نمود

تبديل شوروی سوسياليستی به يک کشور سوسيال امپرياليستی و استقرار حاکميت يک طبقۀ بورژوازی با 

انحصارگر و سوسيال فاشيست در اين کشور، فاشيسم و خطر شعله ور شدن يک جنگ جديد جھانی بار ديگر دنيا 

 شوروی عالوه بر اعمال بورژوازی انحصارگر دولتی و سوسيال فاشيست حاکم بر. را در معرض تھديد قرار داد

ستم عليه ملل شوروی و تبديل اين کشور به زندان خلق ھای شوروی، با تکيه بر قدرت متمرکز و ديکتاتوری و ظلم 

دولتی و نيروی عظيم نظامی و با ايجاد يک اقتصاد جنگی، سياست به اسارت در آوردن خلق ھای جھان و سياست 

  . سيخته ای دنبال کردجنگ و تجاوز و غارت را به طور افسار گ

بورژوازی سوسيال شوينيست حاکم بر شوروی به خاطر تقسيم مجدد جھان و به آرزوی سيادت بر جھان درگير يک 

رقابت تب آلود و به ويژه يک مسابقۀ تسليحاتی جنون آميز با ابر قدرت رقيب امپرياليسم جنايتگستر امريکا گرديد 

  . کشور کوچک و بزرگ مبدل ساخت١۵ از ھم پاشيد و به بيشتر از که  سر انجام اين حرص و آز، شوروی را

به ميدان آمد، سوسيال فاشيست ھای روسی با شعار " سوسياليسم ملی"اگر ھيتلر با پوشش عوامفريبانۀ 

بورژوازی انحصارگر شوروی با . ، سياست جنگ و تجاوز و مداخله و تعرض خود را توجيه می کرد"سوسياليسم"

تجاوز نظامی مستقيم، مداخله و دامن زدن به جنگ ھای داخلی در کشور ھا اقدام به توطئه و کودتا تعرض آشکار، 

  .می کرد

 جھان ی امپرياليست بر شوروی به خلق ھا و پرولتاريا–مائوتسه دون در ھمان آغاز حاکميت اين گروه سوسيال 

ل می گردد، ديکتاتوری بورژوازی بزرگ، اکنون در اتحاد شوروی ديکتاتوری بورژوازی اعما: "چنين ھشدار داد

  ١."لمان، ديکتاتوری نوع ھيتلراديکتاتوری نوع فاشيسم 

دھد، پيروزی در مبارزه عليه فاشيسم،  که تجارب تاريخی و تجربۀ فاشيسم در جنگ جھانی دوم نشان می ھمچنان

ع جھانی تحت رھبری پرولتاريای فقط از طريق مبارزۀ متحد پرولتاريا و خلق ھای جھان و با ايجاد يک جبھۀ وسي

  . بين المللی ممکن خواھد بود
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