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 »ھای شيکاگو بروبچه«. گرفت يلی صورتچ، کودتای فاشيستی در ١٩٧٣با آغاز دوران نئوليبرالی، در سال  ھمزمان

Chicago Boys  توانستند آزمايش خود را آغاز کنند. 

 در حال حاضر فاشيزم. انتخاب کند تواند گيری سياسی می ی است که اين سمتا در قدرت، يکی از چندين گزينه فاشيزم

کند که سياست رسمی را در  شود، بلکه به صورت جنبشی عمل می نمی اغلب به صورت قدرت دولتی وارد صحنه

» جوبيک«حزب  ۀ روند در مجارستان به عھد  اين .تازاند ی پارلمانی دمکراتيک به جلو میصور چارچوب جمھوری

ھای فاشيستی زورگير در اوکرائين مردم را  گروه. شد در ايتاليا برلوسکونی با جانشينان موسولينی متحد. قرار دارد

خود را » ناسيونال فرونت«فرانسه در . دھند سازند و بخشی از قدرت دولتی را تشکيل می می ترور کرده و مرعوب

ريش و به طور کل اروپای شمالی احزاب دست راستی ت، اجيمبل لند،ادر ھ. کند برای پيروزی در پارلمان اروپا آماده می

به اين سو نشان  کنند که ھرچند عمدتاً احزاب فاشيستی نيستند ولی زياد ھم خود را بی ميل می پوپوليست قدرت پيدا

 .دھند نمی

شوند از  نخبگان تشکيل می اين.  را اتحاد اوباش و نخبگان ناميدفاشيزم ۀوجه مشخص» ھانا آرنت«سياسی  سوففيل

آن چه را که . شان در دستگاه دولتی زمينداران و نيروھای نفوذی بزرگ و در برخی از کشورھا از بزرگ ۀسرماي

نفرت خود را متوجه  ھائی از اقشار ميانی و پائينی که شود از بخش اوباش معرفی کرده، تشکيل می آرنت به عنوان

 .آنھاست  اعمالۀمخالفت با خارجيان نيروی محرک. کنند خارجيان می
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 در سال المانتاريخی مثل  ھای گيری  تصميمۀکنند ولی در لحظ معموالً جدا از يکديگر عمل می» نخبگان«و  »اوباش«

سوسيال دمکرات (» سارازين«. کنند ديگر عمل می به موازات يک  آنھا،معموالً قبل از آن. شوند  با ھم متحد می١٩٣٣

 برای او کف المان )نازی(حزب ناسيونال دمکرات  NPD دھد و خط می )وزير دارائی ايالت برلين بود ی که مدتھاالمان

در دوران ) کند گرايشات پوپوليستی راست را تبليغ می ی کهالمان ۀترين روزنام پرفروش(» بيلد «ۀروزنام. زند می

) تشکيل شده  از ائتالف دو حزب بزرگ مسيحی دمکرات و سوسيال دمکراتالمانائتالفی کنونی  دولت(ائتالف بزرگ 

ق طور وانمود کنند که از طري شايد بخواھند اين آنھا. کند  اپوزيسيون خارج از پارلمان معرفی میۀخود را نمايند

مانع  ھا را  و بی نفوذ کرده و در نتيجه سازماندھی مستقل آن خنثارا ھای افراطی  راست ھای آنان، کردن انگيزه کپی

 به سادگی  يابد و در صورت لزوم گسترش می  تغذيه گشته و، ولی در واقع از اين طريق نيروھای پتانسيل .خواھند شد

 جا نيازی به گمانه زدن و فرض در اين.  راديکاليزه شدن خواھد بودحال قابل  و در عين از طرف نخبگان قابل بسيج

 فدرال در سال المان در  پناھندگی لغو عملی حقوق: به قدر کافی شواھد و مدارک تاريخی در دست است. کردن نيست

 .بود) از جمله بيلد(ھای کنسرن اشپرينگر  تبليغات ضد خارجی رسانه ھای فاشيستی و سوزی  به دنبال آتش١٩٩٣

 . سياست بورژوازی باقی خواھد ماند  بلکه کماکان محرک؛ متعلق به گذشته نيستفاشيزم
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