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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ اپريل ٠١

  
  رشد گروه ھای نازيست و فاشيست

 ! در اسکانديناوی و اروپا
  مقدمه

رو می گردد گرايشات عقب ه اجتماعی روب که سيستم سرمايه داری با بحران ھای اقتصادی، سياسی و ئیدوران ھا

 اين سيستم مانند فاشيستی، نازيستی، نظامی گری، نژادپرستی، ناسيوناليستی و مذھبی نيز به تحرک برمی خيزند تا ۀماند

گر و استثمارگر توسط مردم آزاده، به خصوص جنبش کارگری رند و اجازه ندھند اين سيستم ستمنظم موجود را نگه دا

و سرکوب بنابراين، نقش تاريخی اين گرايشات، حفظ ستم و استثمار و ديکتاتور سرمايه . سرنگون گرددکمونيستی 

  .خواه و عدالت جو استجنبش ھای حق طلب و آزادي

به . در جھان امروز، نازيسم از يک طرف و مذھب از طرف ديگر، بيش از ھمه زندگی بشر را به خطر انداخته اند

به ديار نيستی می را رھای کور می زنند و بسياری از انسان ھای بی گناه و بی دفاع خصوص آن ھا، دست به ترو

بش از ويژگی مھم و مشترک آن ھا، خصومت و دشمنی شان با جنبش ھای حق طلبی و برابری طلبی چون جن. فرستند

  .يست است، روشنفکران و ھنرمندان سکوالر و خداناباوران و کمونئیجوکارگری، جنبش زنان، جنبش دانش

 سياست ھای ، متفاوتۀدھه ھاست که اين دو گرايش به غايت عقب مانده و ارتجاعی بورژوازی، در دو عرص

فاشيست ھا و مذھبيون در يک عرصه تاکتيک ظاھری عوض کرده، کت و :  خود را پيش می برندۀسازماندھی شد

دنبال می کنند را ان ھا شوند؛ يعنی ھمان مسيری شلوار می پوشند و کراوات می زنند تا از طريق انتخابات وارد پارلم

يا مذھبيون در ترکيه و مصر و يا از طريق . ی به رھبری ھيتلر برای گرفتن قدرت طی کردندالمانکه فاشيست ھای 

.  به قدرت رسيدندای و غربی اش در افغانستان و عراق و ليبيئ و متحدان منطقه امريکالشکرکشی و اشغال نظامی 

رژه می روند و به  کله تراشيده ھای نژاد پرست در خيابان ھا با چکمه و صليب شکسته و پرچم ھای خود  دوم،ۀعرص

ن کارگری و چپ حمله می کنند، يا در تحوالت اوکراين و يونان شرکت می کنند تا ھم فکران خود را خارجيان و فعاال

 به ترور و بمب گذاری و خشونت ھای ھولناک دست می ،امريکافريقا و اروپا و امذھبيون نيز از آسيا تا . تقويت کنند

 به قوانين ارتجاعی ء چون عربستان سعودی و حکومت اسالمی ايران، با اتکائیحکومت ھای اسالمی در کشورھا. زنند

اسالمی، دست و پا می برند و چشم درمی آورند و گردن می زنند و انسان ھا را به دار می آويزند و به طور 

 ھيتلری، دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و الماناين حکومت ھا نيز ھمانند . زنان را سرکوب می کنندسيستماتيک 

،  ھااز سوی ديگر، اين حکومت. انديشه ھستند و اقليت ھا را مورد آزار و اذيت قرار می دھند و سرکوب می کنند

  .مخرب به جان بشريت می اندازندتروريست ھا را آموزش می دھند و با امکانات مالی کالن و سالح ھای 
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  سويدن

 طوالنی سوسيال دموکراسی ۀ يکی از آرام ترين کشورھای جھان محسوب می شود و دورسويدنبرای نمونه، کشور 

اکنون ھشت سال است که قدرت در اين کشور در دست . اين کشور نيز زبان زد گرايشات ليبرال چپ در تمام جھان بود

ر افتاده و در انتخابات چھار سال پيش نيز يک حزب نژادپرست وارد پارلمان اين کشور شده احزاب راست و محافطه کا

  .است

 شورای استان و) کمون( برای برگزيدن نمايندگان پارلمان، شورای شھر سويدن قبل ۀانتخابات عمومی دور

دموکرات «تی و نژادپرست  اصلی اش حزب راسيسۀ برگزار شده بود برند٢٠١٠مبر  سپت١٩، روز يکشنبه )لندستينگ(

 ھيچ شباھت فکری ندارند و تنھا سويدن با حزب سوسيال دموکرات سويدنالبته حزب دموکرات ھای . بود» سويدنھای 

  .شباھت اسمی دارند

اما بلوک راست . به اکثريت دست نيافته اند» چپ و راست« نشان داد که ھيچ يک از دو بلوک به اصطالح ءنتايج آرا

 .  امور کشور را در دست گرفتۀ تری را به دست آورده به عنوان دولت اقليت، ادارکه آرای بيش

، حزب سويدن ٢٠١٠مبر  سپت١٩ بزرگ انتخابات سراسری روز يکشنبه ۀدر واقع به يک معنی می توان گفت که برند

بنابراين، .  شدسويدن اين حزب برای اولين بار وارد پارلمان.  بودسويدنفاشيستی و خارجی ستيز حزب دموکرات ھای 

، تعرض مداوم آنان به حقوق مردم و خدمات عمومی، بزرگ ترين ئی ائتالف بوژواۀحاصل چھار سال حکومت گذشت

  . به پارلمان بوده استسويدن و ورود حزب دموکرات ھای سويدنثمره اش رشد گرايشات فاشيستی و خارجی ستيز در 

کار، حزب ميانه روھا، حزب ليبرال مردم، حزب ميانه رو و حزب  ظه ائتالف بلوک راست، مرکب از چھار حزب محاف

 دھم ٢ و ۴٩اين ائتالف به رھبری فردريک راين فلدت، نخست وزير کشور، اندکی بيش از . دمکرات مسيحی است

  . را به دست آورده بودءآرا

ه ظاف دھم درصد؛ مح٩ و ٣٠ سوسيال دموکرات: ، عبارتند از٢٠١٠ی در انتخابات سراسری سال سويدنآرای احزاب 

 دھم؛ دموکرات ھای ۶ و ۶ دھم؛ مرکز ١ و ٧ دھم؛ ليبرال مردم ٢ و ٧ دھم؛ محيط زيست ٧ و ٢٩) مودرات(کار 

 دھم آرای بلوک ۴ و ١ دھم؛ احزاب ديگر ۶ و ۵ دھم؛ دموکرات مسيحی ۶ و ۵ دھم؛ حزب چپ ٧ و ۵ سويدن

ھم؛ بر اساس اين آمار، ھيچ يک از دو بلوک راست و چپ به  د۶ و ۴٣ * دھم؛ آرای بلوک چپ٢ و ۴٩ ئیبورژوا

  .دولتی اقليت تشکيل داد بنابراين، بلوک راست. اکثريت دست نيافتند

  . است٢٠ سويدن و کرسی ھای حزب دموکرات ھای ١۵۶؛ کرسی ھای بلوک چپ ١٧٣ ئیکرسی ھای بلوک بورژوا

ميت داشته، با اين  حاکسويدن سياسی ۀ سال بر صحن٨٠ه بدين ترتيب، بار ديگر حزب سوسيال دموکرات که نزديک ب

 نيز با کسب بيش ٢٠٠۶، در انتخابات سراسری سال  حزب سوسيال دموکرات.  متحمل شدی را بزرگانتخابات شکست

اين روند نشان می . ی آوردأ  ھم درصد ر٩ و ٣٠ از ائتالف راست شکست خورده بود، اين بار تنھا ء درصد آرا٣۵از 

به عبارت ديگر، اگر جنبش .  و غرب نيز به پايان رسيده استسويدن به معنای واقعی عمر دولت رفاه در دھد که

 طبقاتی خود حرکت نکند و به سياست ھای تاکنونی اصالح گرايانه و -ژی سياسی ي با ستراتسويدنکارگری کمونيستی 

  .تر نخواھد شد، شايد بدتر ھم بشودسنديکاليستی و سوسيال دموکراسی محدود گردد وضع موجود نه تنھا بھ

، به سادگی نشان داد که عمر اصالح طلبی و سويدن اخير انتخابات ۀبدين ترتيب، شکست بلوک چپ در دو دور

بنابراين، شکست بلوک چپ، در عين حال شکست .  به سر رسيده استسويدن کارگر ۀسنديکاليستی نيز در درون طبق

  . را نيز به نمايش می گذارد» ال او« سويدنفدراسيون سراسری کارگران 

 تاکنون زيست و زندگی کارگران، جوانان، زنان، ٢٠١٠ اخير بعد از انتخابات  سالدر ھر صورت در چھار

در اثر خصوصی سازی، کيفت خدمات . بازنشستگان، بيماران و پناھندگان و مھاجران سخت تر از گذشته شده است
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 ۀ بيمۀحتی ادار.  سطح آموزش و پرورش و بھداشت و درمان افت کرده استن آمده وئيعمومی و شھری به شدت پا

 ۀدر واقع ادام.  وادار می کند به سر کار بروند،، بسياری از بيمارانی را که نياز به درمان و استراحت دارندسويدن

ذاشته و فشار بيش تری  نيز گسويدنثير خود را بر أسياست ھای اقتصادی نئوليبراليستی و بحران جديد سرمايه داری ت

  .متقاضيان پناھندگی نيز با مشکالت و موانع زيادی مواجه ھستند. به نيروی کار وارد کرده اند

يوناس اوکه لوند، معاون رھبر . ، احزاب و سازمان ھای نژادپرست رشده کرده اندئیدر واقع در بستر چنين سياست ھا

. ديوی محلی سخنان بسيار تندی عليه مھاجران ايراد کرده بود، در يک را٢٠٠٢، در سال سويدنحزب دموکرات ھای 

دست يافته و آن را فاش  نوار اين سخنان است به ، اعالم کرد که توانسته٢٠١٣مبر  افتون بالدت، در نوۀروزنام

 ۀوزنامر . افتون بالدت پاسخ روشنی بدھدۀيوناس اوکه لوند، حاضر نشد پيرامون اين سخنان به خبرنگار روزنام .سازد

در يک  پيش يوناس اوکه لوند حدود ده سال  کرد کهء خود، خود افشا٢٠١٣مبر  نو١٣ روز ۀدر شمار افتون بالدت،

 بود مھاجران را سربار و انگل Sverige demokraterna، سويدنراديوی محلی که متعلق به حزب دموکرات ھای 

او در .  شده بودسويدنن، خواھان اخراج نيم ميليون مھاجراز او آن زما. خوانده و گفته بود که بايد کشور را ترک کنند

او اين افراد را پناھجوی .  ندارندسويدناين برنامه می گويد که اين ھا افرادی ھستند که نيازی به حمايت و محافظت 

 اخراج شوند ويدنسچه از  را دارند و چنانسويدن مالی از ۀاستفادءواقعی ندانسته و عنوان می کند که آن ھا فقط قصد سو

او ھم چنين برای نسل سوم مھاجران، خواھان  . وضعيت اقتصادی ديگری خواھد يافتسويدنبعد از يک سال، 

 اخراج سويدن در زندان کشورھای خود آن ھا شده و عنوان کرده بود که خانواده ھای آن ھا نيز بايد از ئیمحل ھا خريد

  .شوند

 ساله است و دومين فرد مھم حزب بعد از ۶۴او اکنون . بسيار تند و نامناسب بودبرخورد او با خبرنگار افتون بالدت، 

، وارد پارلمان شده و عضو ٢٠١٠او از سال .  محسوب می شودسويدنجيمی اوکه سون، رھبر حزب دموکرات ھای 

 .ست کميسيون قانون اساسی ا

ت بيش تری داده که در خيابان أم فکرشان جر، به کله تراشيده ھای ھسويدندر ھر صورت ورود اين حزب به پارلمان 

، ٢٠١۴ چحادثه ای که در شب شنبه ھشتم ماربرای نمونه، . ھا، به نيروھای چپ و تجمعات و خارجی تباران حمله کنند

 ھای نژادپرست و نازيست انجام شده   ھای مختلف توسط گروه  روی داد، براساس گزارشسويدندر شھر مالمو جنوب 

به شش فعال چپ حمله کرده و آن ھا  بال بودند، حمله نازيست ھا، که مسلح به چاقو و راکت بيس در اين  .بود

گفته می شود که يکی از آسيب ديدگان اين حادثه يک جوان ايرانی تبار است که به شدت مجروح شده . مجروح کردند را

  .و در بيمارستان بستری است

نسبت داده بود و تلويزيون »  چپ و راست- افراطی «درگيری دو گروه له را به أ، نخست اين مسسويدنليس محلی وپ

اما پس از اين که اعتراضات فراوانی شد مبنی بر اين که اين واقعه نه .  نيز ھمين خبر را انتشار داده بودسويدنرسمی 

ليس و ھم تلويزيون واز اين رو، ھم پ.  نژادپرستان به خارجيان بوده استۀدرگيری دو گروه، بلکه در روز روشن حمل

 و پوليسيعنی اگر اعتراض مردمی نبود ھم .  مجبور به عقب نشينی شدند و به نوعی از مردم عذرخواھی کردندسويدن

 و پوليساما مردم آگاه، اين سياست راست . ، حمله نژادپرستان  را تحريف و پرده پوشی کرده بودندسويدنھم تلويزيون 

  . و واقعيت را علنی ساختند را خنثی کردند سويدنتلويزيون 

 به خارجيان و زخمی کردن شديد يک خارجی تبار، بار ديگر بحث ھا و سويدن نژادپرستان  در شھر مالمو ۀحمل

سخنگوی کميسيون » مورگان يوھانسون« مطرح کرده است به طوری که سويدن ۀنگرانی ھای زيادی را در جامع

 امنيت پوليسس ئي آندرش تورنبری رئیستار حضور و جواب گو پارلمان از حزب سوسيال دموکرات، خوائیقضا

  . ھای اخير توسط راسيست ھا  در شھر مالمو اعالم شده است دليل اين احضار، خشونت. ، در پارلمان شده استسويدن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ستی و را  دست ھای تندرو يافتگی گروه   سازمان  ازئیھا  گفته است که نشانه سويدنمورگان يوھانسون، به خبرگزاری 

 ئی امنيت، شناساپوليس ۀ گويد که وظيف او در ادامه می.  ندارندئی نيز ابا  ھا از خشونت نازيستی وجود دارد و اين گروه

او نگران اين موضوع است که در بين اين افراد، کسی مانند آندرش برينگ بره . ھاست و تحت نظر گرفتن اين گروه 

 .ای ملی به وجود آورد ی وجود داشته باشد که فاجعه سويدنويک 

مبر  دس٢٢شنبه روز يک. مبر سال گذشته نيز تظاھرات بزرگی در استکھلم عليه نازيسم و نژادپرستی برگزار شددس

 بسياری از ھنرمندان بزرگ و سياستمداران در اين تجمع بزرگ حضور داشتند و جنايات و حضور فاشيست ھا ،٢٠١٣

 .را محکوم کردند

، يک گروه از ھواداران نازيسم، به ٢٠١٣مبر  دس١۵که يکشنبه  آن برگزار شد ۀ در حالی اداماين تظاھرات اعتراضی

  .، با حمله به يک تظاھرات عليه نازيسم، آن را به خشونت کشانده بودند»سويدنجنبش مقاومت ملی «نام 

 مورد پشتيبانی ويدنس ھفت حزب  سازماندھی شده بود از سوی» ١٧ خط« گروه  شنبه که توسطدر تظاھرات روز يک

 .بود» سويدندموکرات ھای «تنھا حزب پارلمانی که در اين تظاھرات شرکت نداشت، حزب نژاپرست . قرار گرفته بود

 از طريق زمين پوليس نفر شرکت کرده بودند، از سوی ٢٠٠٠٠ نزديک به  طبق گزارشات در تظاھرات استکھلم، که

 . ل می شدوو ھوا به شدت کنتر

واقع » شر تورپ«مبر، تظاھرات عليه نژادپرستی در  دس١۵ز يکشنبه ، عصر روسويدنارش رسانه ھای بر اساس گز

 با ضربات چاقو پوليسکم دو نفر از تجمع کنندگان و يک  د و دست ئيدر جنوب استکھلم، به درگيری و خشنونت گرا

  .زخمی شدند

، »سويدنجنبش مقاومت «ان گروه موسوم به  استکھلم، گفت ھوادارپوليسپاتريک اريکسون از مرکز فرماندھی 

ی پرتاب کردند و باعث درگيری ئ ھواداران نازيسم ھستند که به داخل جمعيت تظاھرکننده ترقه و مشعل و بطری شيشه 

 .شدند

  .وليت اين حمله را بر عھده گرفته استؤنيز مس» سويدنجنبش مقاومت «گروه نازيستی 

  ۀآميز عليه نژادپرستی در محل  مسالمت ئی آ  نفر در يک گردھم٨٠٠ تا ٧٠٠ردند که برگزارکنندگان اين تجمع، اعالم ک

ھم چنين . مواجه شدند» سويدنجنبش مقاومت « سازمان نازيستی ۀشرتورپ استکھلم حضور داشتند ناگھان با حمل

  . لوند نيز برگزار شد نظير گوتنبرگ، اپساال، مالمو وسويدن بزرگی عليه نازيسم در شھرھای مختلف ئیتظاھرات ھا

 مانند استکھلم و مالمو و گوتنبرگ، ده ھا ھزار نفر بر عليه نازيست ھا و راسيست سويدنبه تازگی نيز در چندين شھر 

  .ھا دست به تظاھرات زدند

ای ی به اوکراين رفته و در حرکت ھسويدن مھم نگران کننده تر اين است که تعدادی از گروه ھای نازی ألۀالبته يک مس

ی آمده است که دست کم بيش از بيست نفر از سويدندر گزارشات رسانه ھای . خونين اين کشور شرکت کرده اند

انقالب «صورت داوطلبانه در آن چه آن ھا يک  اند تا به  ی به اوکراين رفته سويدن گرايان افراطی  ھا و ملی نازيست 

  .  خوانند، شرکت داشته باشند در اوکراين می» ملی

او .  اين سفرھاستۀ کنند  ريز و ھماھنگ برنامه» سونسکارناس پارتی«راستی  ن اريکسون از حزب نازيستی و دست دا

  ، گفته که دليل شرکت ما، کمک و ھم ياری به دوستان مان به)پژواک (سويدنالمللی   بين یبه بخش فارسی راديو

توانيم از  ما تا می . باشد رای اوکراين است، می گ راستی افراطی و ملی  خصوص حزب اسوبودا، که يک حزب دست 

 ئیگرا پشتيبانی ما از انقالب ملی اوکراين برای حزب اسوبودا و نيز جنبش ملی . کنيم  گرا حمايت می  اين نيروھای ملی

  .اروپا، مثبت است
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 انداخته که ھماھنگ  اهسايتی اينترنتی را به ر» سونسکارناس پارتی«دان اريکسون، از سوی حزب افراطی و نازيستی 

  ھم چنين در پشت اين سايت، دو نفر ديگر از چھره.  به اوکراين استسويدنگرايان افراطی از   ملی  ۀ سفر داوطلبان ۀکنند 

 ملی ۀجبھ«اين گروه، پيش از اين خود را . قرار دارند» سونسکارناس پارتی« حزب نازيستی  ۀ شد ھای شناخته

  . خواند می» اجتماعی

حزب .  اند جمھور پيشين اوکراين، يانوکوويچ، قدرت جديدی يافته س ئي ھای افراطی و نازيستی پس از فرار ر هگرو

نژادپرست اسوبودا، که عقايد نازيستی و يھودی ستيز نيز دارد، چندين پست مھم در دولت جديد از جمله معاونت نخست 

  .وزيری و دادستانی کل کشور را به دست آورده است

يکی از آن ھا فردريک ھاگ . اکنون در اوکراين دارد  ھا عضو فعال را ھم  نيز ده»  نازيستی جوانان شمال اروپاجنبش«

ھای نازيستی اوکراين  او پيش تر نيز در جمع تظاھرات گروه. بری نام دارد که اکنون در کيف پايتخت اوکراين است 

فته بود که اگر انقالب اوکراين شکست بخورد اين کشور به او در اين سخنرانی خود، از جمله گ. سخنرانی کرده بود

گرا، پناھجو و  ای فروپاشيده خوانده که پر از ھمجنس   را جامعه سويدن ۀاو، جامع.  رفته استسويدن رود که  سمتی می

  .تبار است خارجی 

راستی اوکراين  و نيز جنبش دست او از کيف پايتخت اوکراين، گفت که ما اين جا ھستيم تا ارتباط خود با حزب اسوبودا 

 ھا فعال ديگر اکنون اين جا  من به ھمراه ده. ايم  داشته ئیھا ما ھمکاری نزديکی نداريم اما مالقات . تر کنيم را قوی 

 ماست، اگر برادرھای ما در قسمتی از اروپا قيام کرده و نياز  ۀ مادر است که شناسنام ۀديد ما نسبت به اروپا، قار. ھستيم

  . ماست که به آن ھا ياری برسانيم ۀبه کمک داشته باشند، وظيف

 ھای  کنند که ھمکاری نزديکی با گروه ی که در کيف ھستند، اعالم می سويدنھای اجتماعی، اين افراد نازيست  در شبکه 

  . راستی اوکراين دارند و تحت امر آن ھا ھستند دست

 متداول ١٩۴٠ و ١٩٣٠ ھای  در دھه) Nordisk Ungdom(سازمان نازيستی موسوم به جوانان نورديک 

 از پرچمی با نشان چنگال گرگ و شمشير در ١٩٩٠ ۀ، در اوايل دھ»ئیمقاومت سفيد آريا«سازمان نژادپرست   .بود

   . بوده استStorm و Werewolf راسيستی مانند ۀاين نشان ھم چنين آرم چند نشري. کرد کادری چارگوش استفاده می 

راستی اوکراين را  ھای دست  ، گروه ئی گرای اروپا  ھای ملی شناس و متخصص در گروه رودلينگ، تاريخ پر آندرش 

  .داند گرا می  گروھی نامتجانس تشکيل شده از تندروھای خشونت 

  پوشانند، پرچمی سياه و قرمز رنگ حمل می کند آن ھا اغلب با ماسک صورت خود را در تجمعات می  وی، اضافه می 

  .جھانی دوم به وجود آمدند  دانند که پس از جنگ   گرايان اوکراين می  ملیۀد و خود را نمايندکنن

  دارد که تنھا دليل سفر اين افراد به اوکراين، شرکت در خشونت سون، از بنياد ضدنژادپرستی اکسپو، عقيده  آلکس بنگت 

  .ھاست ھا و درگيری 

 افراد، بسيار  اين. اند  ھا برای درگيری و خشونت به اوکراين رفته  از اين گروه دانيم چندين نفر   گويد که ما می وی، می

اند و از  از جمله، در يونان بوده .  شرکت در درگيری ھا در مناطق ديگر را ھم دارندۀگرا ھستند و سابق خشونت 

  .ند و به رژيم اسد کمک کنندبودند به سوريه برو ريزی کرده  اند، حتی برنامه  ھای يونانی حمايت کرده  نازيست 

گو با ما  و ، از گفت)سپو (سويدن امنيت پوليس، گفته است که )پژواک (سويدنالمللی  خبرنگار بخش فارسی راديو بين 

.  ھا نيست  امنيت در رسانهپوليسدر اين باره خودداری کرده، و در يک ايميل نوشته است که حاضر به افشای کار 

  )٢٠١۴ چ مار۴، سويدن المللی  بينیبخش فارسی راديو(



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ھای افراطی  ، ادعا کرده است که گروه )سويدن مخفی پوليس(والن سپو ؤ، يکی از مس»ستروم انزا ھاگ«حال در عين 

انجام » سپو« که ئی ھا است که براساس بررسی  گفته سويدناو، به راديو .  نيستندسويدنھيچ تھديدی برای دموکراسی 

  . باشندسويدنتوانند تھديدی برای دموکراسی   انجام چنين اقدامی برخوردار نيستند و نمی ئی تواناھا از داده، اين گروه 

است که سپو  فکران خود به اوکراين رفته اند نيز گفته  ی که برای کمک به ھم سويدناو در مورد بازگشت راسيست ھای 

ای برای   بيش تری به دست بياورند يا برنامه ئی و توانارسد که آن ھا امکانات اين افراد را زيرنظر دارد و به نظر نمی 

  .ارتکاب جرايمی با اھداف سياسی داشته باشند

 ھيتلری تا حدودی به حاشيه رفتند و ساکت ماندند و منتظر فرصت المان پس از سرنگونی احزاب فاشيستی و نازيستی

الدی با آغاز رقابت ھا و بحران ھای جديد تا اين که اين فرھنگ به خصوص از دھه ھای ھفتاد مي. مناسب شدند

  . نئوليبراليسم سرمايه و ظھور تاچريسم و ريگانيسم، به چنگ آوردند و فعال تر شدند

  

  ناروی

که انتشار داده » بيانيه ای«ی، در ئنارو فاشيستی - الزم به يادآوری است که آندرش برينگ بره ويک، آدم کش مذھبی 

 سياسی احزاب خارجی ستيز در اسکانديناوی از ۀ و يا بخشی از آن ھا با برنامه دقيقاً بود، از مواضعی ياد می کند ک

  .  ، شباھت داردسويدنجمله حزب دموکرات ھای 

جنايات وحشتناک روز «: ، از جمله نوشته بودمناروی ترور ۀ، طی مطلبی دربار١٣٩٠ ]اسد[ مرداد٢٢شنبه در تاريخ 

 جھانی را شوکه کرد و در اندوه ۀ، بلکه جامعناروی ۀ، نه تنھا جامع٢٠١١ی  جوال٢٢ برابر با ١٣٩٠ مرداد ١جمعه 

اين فرد جانی، پس از انفجار بمبی .  آفريدناروی فاشيستی در کشور آرام -جنايت ھولناکی که يک فرد مذھبی . فرو برد

نی نوجوانان حزب حاکم در  نفر منجر شد، خود را به يک کمپ تابستا٧در مرکز ساختمان ھای دولتی اسلو که به مرگ 

او حتی به کسانی که برای حفظ جان .  دقيقه نوجوانان را به گلوله بست٩٠يک جزيره رساند و با خونسردی به مدت 

  ». نفر را کشت و حدود صد نفر ديگر را نيز زخمی کرد۶٩او، . شان خود را به آب انداخته بودند نيز شليک می کرد

 به قتل قربانيان خويش رفته بود به سادگی نشان پوليس با يونيفرم و اسلحه و تجھيزات  ساله،٣٢آندرس برينگ برويک، 

 که از او، در اينترنت با ژست ھای نظامی و ھيتلری در ئیعکس ھا. می دھد که او، دوره ھای نظامی ديده است

او در صفحه فيس . ن می دھدنشايونيفرم نظامی منتشر شده او را در حال نشانه رفتن تفنگ ھای فوق مدرن نظامی اش 

 جوان .معرفی کرده است» ضدکمونيست«و » ضداسالم«و » ملی گرای افراطی«و » مسيحی بنيادگرا«ش خود را بوک

  . سال داشت١۴ترين جان باختگان اين حرکت تروريستی، 

اند در خارج از  ھم دست خود سخن گفته که آماده ٨٠برينگ برويک، در مانيفستی که در اينترنت منتشر کرده، از 

ای خود از   صفحه ١۵٠٠ ۀبرويک، در برنام. د کرده استئيأاين سخنان برويک را وکيل او نيز ت.  فعال شوندناروی

  .داند يس را ھدف عملياتی ديگر می  ھای اتمی سو  راند و نيروگاه میسخن » مبارزان مقاومت«

 آندرس برينگ برويک به بريتانيا و شرکت وی ۀ سال گذشتسفرۀ  دربارئیھا ھای بريتانيا، گزارش  شماری از روزنامه 

 . اند منتشر کرده» ليگ دفاعی انگليس«در تظاھرات يک گروه راست افراطی اين کشور به نام 

 ھای  روزنامه.  از طريق اينترنت در تماس بوده استنژادپرست شود که برويک، با اعضای اين گروه  ھم چنين گفته می

از طريق » ليگ دفاعی انگليس« تن از اعضای ١۵٠اند که  گزارش داده » تلگراف ديلی «و » ندنتايندپ «ئیبريتانيا

 . اند  اينترنتی فيس بوک با برويک در تماس بودهۀشبک

  

  فنالند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 را به خود اختصاص ء درصد آرا١٩، در انتخابات پارلمانی اخير اين کشور، موفق شد » ھای واقعی فنالندی«حزب 

حزب . ھای خود را در پارلمان اين کشور به چھار برابر ميزان سابق رسانده است ترتيب، شمار کرسی دھد و به اين 

ھم چنين اين حزب توانست دو نماينده . ، سومين قدرت سياسی در اين کشور، محسوب می شود» ھای واقعی فنالندی«

  .نيز به پارلمان اروپا بفرستد

  

  نمارکد

کيد ھمين حزب بود که دنمارک بار ديگر أبا ت. در دولت ائتالفی شرکت جويدتوانسته » حزب مردم«نمارک در د

ل در واين اقدام در حالی انجام شد که اين کشور به قرارداد شنگن برای تردد بدون کنتر. ل مرزھا را برقرار کردوکنتر

اين حزب . تحزب مردم دنمارک، چھارمين قدرت سياسی اين کشور اس. ی داده بودأمرزھای کشورھای عضو ر

 ترين قوانين برای مھاجران به دنمارک را در  مخالف ورود مھاجران خارجی به دنمارک است و موفق شده سخت

  .نيز دو نماينده در پارلمان اروپا دارد» حزب مردم«. سراسر اروپا به تصويب برساند

 

  فرانسه

ند و در عين حال خطرناک فرانسه است که فرانسه، يکی از احزاب قدرت م»  ملیۀجبھ «نژادپرستبرای نمونه، حزب 

لند و استراليا و غيره راسيستی را در دست ا جديد از احزاب سياسی در فرانسه، ھۀمدت ھاست طرح ايجاد يک جبھ

  . داردءاجرا

گو کرد و  و لند ديدار و گفتادر ھ» ويلدرز« ملی فرانسه، با حزب ليبرال ۀس جبھئي، لوپن، ر٢٠١٢مبر اواسط ماه نو

  . اروپا به اتفاق نظر رسيدندۀ طرف نسبت به تشکيل گروه جديد در اتحاديدو

با پيروزی در انتخابات متحد دولت ھای محلی «:کيد کرده استأدر ھمين راستا ت  ملی فرانسه، ۀس جبھئيمارين لوپن، ر

 چنين با اشاره به اين که مارين لوپن، ھم» . کنيمءھا، می خواھيم يک جايگزين واقعی به مردم اھدا) شھرداری(فرانسه 

 ميالدی را مدنظر دارد، اعتماد به نفس اعضای حزبش را در جھت ٢٠١٧انتخابات پارلمان و رياست جمھوری سال 

  .پيشرفت تعميق بخشيده است

، در انتخابات شورای واليتی شھر برينيول واقع در جنوب فرانسه ٢٠١٢بر سال و ملی فرانسه، اواسط ماه اکتۀجبھ

 ملی در شورای محلی طی مراحلی به تدريج افزايش يافته است، ولی پيروزی در ۀھر چند کرسی ھای جبھ. دپيروز ش

 جنبش ۀاتحادي«چرا که حزب حاکم سوسياليست از نامزد حزب راست .  متفاوت داشتاين انتخابات پيامی کامالً 

اما با اين حال، حزب . ه بودکه بزرگ ترين حزب مخالف دولت به شمار می آيد، حمايت کرد(ump) » مردمی

بدين ترتيب، حزب راستگرای افراطی .  در رقابت با جبھه ملی شکست خورد (ump) جنبش مردمیۀراستگرای اتحادي

 ملی با شکست بزرگ ترين حزب رقيب خود و حزب حاکم، که با ھم در انتخابات ھمکاری کرده بودند، شوک ۀجبھ

 .ه وارد کردسنگينی بر محافل سياسی و جامعه فرانس

  

  اتريش

مبر ھمان سال، با ، پيشرفت داشت، در ماه نو٢٠١٢بر م که در انتخابات پارلمان ماه سپتاتريش» آزادی«حزب راست 

 ھمکاری در انتخابات ۀ، ايتاليا برای شيوجيم، بلسويدنسای احزاب راسيستی کشورھای مختلف از جمله فرانسه، ؤر

  . اروپا مذاکره کرده بودۀپارلمان اتحادي
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 به گزارش فرانس پرس؛ ھزاران تن از مردم وين عليه مراسم جشنی که حزب نژادپرست ١٣٩٢ ]دلو[در اوايل بھمن

  . تظاھرات کردند،که در يکی از کاخ ھای مجلل اين شھر برگزاری شده بود» اف بی او«اين کشور موسوم به حزب 

 پوليسنزديک به ده ھزار شھروند حضور داشتند و با دخالت نيروھای  ظاھرات تلويزيون رسمی وين، در اين تۀبه گفت

  .اين تظاھرات به خشونت و درگيری کشيده شد

 شب در خيابان ھای شھر وين حاضر شده ۀھزاران تن از شھروندان نيم:  نيز در اين باره اعالم کردندپوليسنيروھای 

خواستار پايان يافتن مراسم جشن اين حزب شدند که بعد » بی اواف « تظاھراتی ضد حزب راست تندروی ئیو با برپا

موران أموران مانع پيش روی آن ھا شدند که در نھايت تظاھرکنندگان خشمگين با مأاز نزديکی به کاخ محل برگزاری م

   .موران امنيتی زخمی شدندأ از م ھم درگير شدند و در اين درگيری ھفده نفر از مردم و پنج نفرپوليس

  .اسم جشن اين نژادپرست و خارجی ستيز در کاخ پادشاھی و زمستانی ھوفبورگ برگزار شده بودمر

  

  يسسو

 ۀمين ھزينأپيشنھاد حزب نژادپرست مردم موسوم به توقف مھاجرت، ت«يس در سه موضوع  پرسی اخير در سو ھمه

ھای درمانی تحت عنوان  بيمه  سقط جنين از سوی ۀمين مالی آن و عدم پرداخت ھزينأگسترش خط آھن سراسری و ت

ھم چنين توقف مھاجرت ھا نيز از سوی حزب مردم در مجلس .  داشتسويسھای مختلفی در  واکنش » سقط جنين

  .شنھاد شده استپ سويسشورای ملی 

ت  قرارداد رفۀ اروپا با بروکسل وارد مذاکره دربارۀ محدود نمودن مھاجرت اتباع اتحاديۀ در زمينسويسدولت فدرال و 

نزديک به يک .  سھميه اعمال نمايدسويسو آمد آزاد اتباع شود و به مانند گذشته برای مھاجرت اتباع آن کشور به 

 ھزار نفر نيز روزانه به منظور امور کاری از ٢٣٠کنند و   زندگی می سويس اروپا در ۀميليون نفر از شھروندان اتحادي

  .کنند  اروپا زندگی می ۀی نيز در اتحاديسويس ھزار ۴٣٠ کنند و حدود  مرز اين کشور عبور می

 بود اما سرانجام اين پيشنھاد سويس ھای اوليه در اين کشور، نشانگر رد اين موضوع از سوی اکثريت مردم  نظرسنجی

ی موافق بيش تر، أ ھزار ر١٩فقط . د قرار گرفتئيأی منفی مورد تأ درصد ر٧/۴٩ی مثبت در برابر أدرصد ر ٣/۵٠با 

 .د کردئيأاين پيشنھاد را تسرنوشت 

 باشد و دولت خود را  ی مردم ميزان میأکيد بر اين که رأ ضمن تسويس پرسی، وزير دادگستری  پس از اعالم نتايج ھمه

کيد کرد که وضعيت برای دولت أ گذارد ت ی آن ھا احترام میأ داند و به ر ی دھندگان میأموظف به اجرای نظرات ر

  .شنھاد بسيار دشوار خواھد بودبرای اجرای مفاد اين پي

د اکثريت قرار گرفته ئيأپرسی مورد ت  اروپا دارد که آن ھم در ھمه ۀ قراردادی در اين زمينه با اتحاديسويس  او،ۀبه گفت

 . تواند از آن ھا عدول نمايد بود و بنابراين، وظايفی را طبق اين قرارداد متعھد شده که نمی 

ن نمايد که چه تعداد يي تواند تع  می بار ديگر خود راساً سويسکيد کرد أپرسی، ت  ھمه حزب مردم به عنوان پيروز اين

  .  اروپا خواھد پذيرفتۀمھاجر از اتحادي

 ھا به   برای اجرای اين موضوع، سه سال زمان دارد و بايد مفاد پيشنھاد حزب مردم برای توقف مھاجرتسويسدولت 

. مورد اليحه ای را تا پايان سال جاری، برای بررسی به مجلس ارائه خواھد کرددولت فدرال در اين . قانون تبديل گردد

 از اين بابت بسيار سويسھا، بسياری از خارجيان مقيم   به توقف مھاجرت سويسی مثبت اکثريت مردم أاز زمان ر

 .کنند عصبانی بوده و در اين کشور ديگر احساس امنيت نمی 

 

  المان
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 به برلين آمده بودند تا در مراسم افتتاح رسمی الماناز سراسر  AfD ، طرفداران حزب٣٢٠١ اپريل ١۴شنبه روز يک

شده، دست به تظاھرات زدند و  ”AfD“ روی ھتلی که اکنون محل استقرار حزبه آنان روب. اين حزب شرکت کنند

  !» يورو برويد بيرونۀاز منطق«: شعارشان اين بود

  .اند ، حدود ھشت ھزار نفر از مردم، به اين حزب پيوسته تأسيسدر ھمين آغاز ، المان خبری تلويزيون ۀبه گزارش شبک

 سال در حزب آنگال ٣٣ سال سن دارد، ۵٠او که . است AfD س حزب نوظھورئير) Bernd Lucke(» برند لوکه«

 . عضويت و فعاليت داشته استCDU مرکل، يعنی

اين شعار، » ، ھيچ نيازی به اتحاديه اروپا نداردالمان! داز اتحاديه اروپا خارج شوي«، AfD  حزبۀمطالبات عمداز 

 ۀ در قبال اتحاديالمان ھای مالی  ھا به سياست ترين مخالفت آن  مھم .  استالمان اين حزب از دولت ۀ ترين خواست اصلی

ھای   مدل مھاجران،.  را در پی خواھد داشتالمان اروپا، شکست ۀگردد، چراکه معتقدند شکست اتحادي اروپا برمی 

 آنان است که البته ستراتيژیھای عنوان شده در   ھای مردمی، از ديگر حوزه   ھای خانواده و نظرسنجی مالياتی، سياست

  .اند  آن را به زمان انتخابات موکول کرده ۀصحبت روشن و شفاف دربار

ابق است که سياستمداران دولت، س» مارک« از يورو به المانر واحد پول يي ھای اصلی اين حزب، تغ از ديگر خواسته

روست، اما تنھا در صورت ه ھای بسياری روب  با سختی المان کنند و معتقدند گرچه  آن را اقدامی خطرناک تلقی می

ھای خود را شکوفا سازد و در غير اين صورت ناکام  تواند ظرفيت   اروپاست که می ۀھماھنگی و پيوستگی با اتحادي

  .ماند می 

رو ساخته؛ ائتالفی که تضمين ه  مرکل را با خطر روبۀاين حزب، ائتالف شکنند«: چاپ لندن، نوشت» فديلی تلگرا«

  ».کند را به جنوب اروپا پرداخت می  ھای نجات مالی  اروپا را به دستان خودش گره زده و اوست که بسته ۀآيند

 ۀ پيچيدۀپروژ ی بياورد يا نه،أر انتخابات آتی رفارغ از اين که د  AfD د کرد کهئيأ نيز تپوليندچاپ » فورسال «ۀروزنام

 به کشورھای المان  چراکه اغلب مردم با کمک. س قدرت را با خطر مواجه خواھد ساختأمرکل برای باقی ماندن در ر

  . کند جنوب اروپا مخالفند ولی خانم صدراعظم، روز به روز بر اين گونه عملکردھای خود پافشاری می

ای نيست و در گذشته   اروپا، امر تازه ۀبا اشاره به اين که اين گونه اعتراضات به اتحادي» لوموند« فرانسوی ۀروزنام

آميزی   موفقيت ۀنيز مشھود بود، منتھا اعتراضات تاکنون نتيج) Piratenpartei(» ئیدزدان دريا«ھای حزب  فعاليت 

ھای اروپا به گوش می  ای از رسانه   زمزمه ٢٠١٣ اپريل ١٢ اشپيگل در روز جمعه ۀبه نقل از روزنام. نداشته است

  .شود تھديدی غيرمستقيم برای آنگال مرکل محسوب می   AfD اندازی حزب رسد مبنی بر اين که راه  

  

  مجارستانھنگری يا 

به رھبری ويکتور  FIDESZ حزب.  حاکميت کشور را در دست دارد ، حزب ناسيوناليست و راستھنگریدر 

اين در حالی است .  ھای مجلس اين کشور را به خود اختصاص داده است  سوم کرسی- دوھنگریر وزي اوربان، نخست 

جوبيک، حزبی . در مجارستان، سومين قدرت سياسی اين کشور در پارلمان است» جوبيک«که حزب راست تر از آن 

  .کنند است که کارشناسان سياسی آن را حزبی نئونازی معرفی می 

 

  يونان

، ابراز اميدواری کرد که » يوناننژادپرستحزب » «ئیشفق طال «نژادپرستلياکوس رھبر حزب نيکوس ميخالو

  .ھا پس بگيرند را از ترک » شھر ملکه يونانی«روزی شھر استانبول يا به تعبير وی 
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  یلقب ھيتلر خطاب م» فوھرر«ن و نژادپرستانه شناخته شده و با عنوان ا ميخالولياکوس، با سياست ضدمھاجرنيکوس

 درصد آرای مردم يونان وارد مجلس اين کشور ٧ی چشم گيری آورد و با کسب أ، ر٢٠١٢حزب او، در انتخابات . شود

 .شده بود

  

  اوکراين

قدرت يابی جريانات نژادپرست و راست افراطی در اوکراين بعد از سرنگونی دولت يانوکوويچ به وضعيت نگران 

ری و جانشينی شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين، دادستانی کل و جانشينی  مانند دبيئیسمت ھا. کننده ای رسيده است

در اختيار » واحد راست«و » اسووبودا«، »سوسياليست-ناسيونال« احزاب ۀين و اعضای بلندپايمؤسسنخست وزير را 

  .اند که به وضوح تمايالت نژادپرستانه دارند گرفته 

 آن منحصر به نژاد اوکراينی ۀ سوسياليستی اوکراين طبق اساسنام-به عنوان مثال، عضويت در حزب ناسيوناليست 

اين نگرانی تا حدی پيش . کنند  در جنگ جھانی دوم استفاده می المانبوده و اعضای اين حزب از نمادھای نازی ھای 

 در دولت  تلويزيون دولتی انگليس روز چھارشنبه گذشته در گزارشی از احراز سمت ھای حساس۴رفته است که کانال 

 .جديد اوکراين توسط فاشيست ھا و افراطی ھا ابراز نگرانی کرده است

 به ئیاخبار اوکراين حاکی از انتصاب نيرو ھای راست افراطی و فاشسيت به سمت ھای حساس دولتی، امنيتی و قضا

 .منظور پرکردن خالء قدرت است

 با تھديدات پوتين است در تقابلاين قرار گرفته و در حال آندری پارابی که در مقام دبير شورای امنيت ملی و دفاع اوکر

 حزب مؤسساو . مين کننده امنيت تجمعات بودأ يانوکوويچ فرمانده نيروھای تۀطول اعتراضات عليه دولت ساقط شد

 سوسياليستی اوکراين است؛ حزب فاشيستی که طبق الگوی نازيسم ھيتلر شکل گرفته است و عضويت -  ئیناسيوناليس

ر نام داد که رھبر آن اوله ييتغ» اسووبودا« ھای اخير به  اين حزب طی سال. آن منحصر به نژاد اوکراينی استدر 

 شاخص اعتراضات يورو ميدان است که به طور مستقيم با دولت يانوکوويچ مذاکره می ۀتيانبوک يکی از سه چھر

 .کردند

واحد «تری ياروش انتخاب شده که رھبر گروه افراطی برای جانشينی دبير شورای امنيت ملی و دفاع اوکراين دمي

 درگيری نظامی ۀ است که قبال اعالم کرده بود آمادئیاين گروه شامل شبه نظامی ھای راستگرای تندرو. است» راست

وطن «شامل ائتالفی از گروه ھای ملی گرای افراطی شامل » واحد راست«گروه . برای رسيدن به اوکراينی آزاد است

 است که در چچن و مولداوی در برابر نيروھای روسيه جنگيده  UNA-UNSO و گروه شبه نظامی»  اوکراينپرستان

، به گروه ملی گرای ١٩٨٩او، در سال . ھای راست افراطی و نازی رژه می رفتند  ھا با لباس ھا و عاليم گروه  آن. اند

 در ٢٠٠۵او از سال . ملحق شد» تريزوب«تی  به سازمان دست راس١٩٩۴پيوست اما در سال » جنبش مردم«ميانه 

روسيه :  اخيرش با مجله تايم گفتۀاو در مصاحب. مقام رھبر اين گروه در پی تحقق يک انقالب ملی در اوکراين است

 . نبرد با روسيه ھستيمۀسياست انقياد اوکراين را در پيش گرفته و ما آماد

سال گذشته . به عنوان جانشين نخست وزير انتخاب شده است» اسووبودا«در دولت جديد، الکساندر سياچ عضو حزب 

اين .  يونان فراخواندئی اروپا را به ممنوع کردن فعاليت ھای اين حزب و گروه صبح طالۀ جھانی يھوديان، اتحاديۀکنگر

جام داده  نود رژه ھای زيادی را انۀ کند از دھ حزب که از مدت ھا قبل برای يک انقالب ملی در اوکراين تالش می

 کند سبب نگرانی اقليت يھودی اين  ل میو يھودی اوکراين را کنتر-  یھا مبنی بر اين که مافيای موسکو  آن ۀبياني. است

 .کشور شده بود
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ديگر . ، ھم چنان وزارت کشاورزی ومحيط زيست را توسط معاون دبير کل خود در اختيار دارد»اسووبودا«حزب 

 ھای دولت موقت شامل انحصار  نخستين اقدام. ه سمت دادستانی کل انتخاب شده استعضو اين حزب اوله ماخنيتسکی ب

 . فاشيسم استۀزبان رسمی به اوکراينی برای کل ملت اوکراين و حذف قوانين ممنوع کنند

ی دانند که رھبر شورشيان اوکراينی در جنگ جھان ھای نازيستی ضد روسيه خود را به استبان باندرا نزديک می  گروه 

 ويکتور يوشنکو باندرا را ٢٠١٠در سال .  ھمکاری و برای پاکسازی قومی تالش می کردالماندوم بود و با نازی ھای 

 .به عنوان قھرمان اوکراين معرفی کرد

رود احزاب   در اروپاست که انتظار می ئیقبل از انتخابات ھا» اسووبودا«اين دستاوردھای بزرگ برای حزب 

از طريق ھم » اسووبودا«با اين وجود، .  را کسب کنندئیھا در فرانسه موفقيت » ناسيوناليست«مجارستان و » جوبيک«

اقليت مجار اوکراين را دعوت به » جوبيک« که حزب ئیرو شده است، جاه پيمانان سابق خود با پاسخ سردی روب

د ئيأراسيستی اسکانديناوی نيز تاحزاب . بريتانيا از پوتين حمايت می کند» ناسيوناليست «خودمختاری کرده و حزب 

 .کرده اند  اند که در اين مدت جھت الگوبرداری از اين حرکت ناسيوناليستی، به اوکراين سفر می کرده

  

  المان  وفاشيسم ايتاليا

 به وجود آمد و سه سال بعد توانست حکومت را در اين کشور ١٩١٩از نظر تاريخی، فاشيسم نخست در ايتاليا در سال 

اين حزب در . برخود نھاد» ناسيونال سوسياليست« ايجاد شد و نام ١٩٢٠ نيز در سال المانحزب فاشيستی . ندتصرف ک

ی و خارجی حکومت را به دست گرفت و ديکتاتوری خونين ھيتلری را المان، به کمک انحصارھای بزرگ ١٩٣٣سال 

  .مستقر کرد

آنتون  و کارل ھارر ند که از جمله می توان بهنقش داشت» المانحزب کارگران «چندين نفر در پايه گذاری 

 به حزب کارگران ناسيونال چندی بعد ھم نام حزب رسماً .  ھيتلر به اين حزب ملحق شدبعداً . اشاره کرد درکسلر

 تفکر ۀس حزب نبوده باشد، اما با توجه به اين که انسجام، رشد و توسعئي ھيتلر رءشايد در ابتدا. ر دادييسوسياليست تغ

» یالمانناسيونال سوسياليسم «ی در زمان ايشان انجام شد، می توان گفت که ھيتلر بنيان گذار المانيونال سوسياليسم ناس

  .به معنی امروزی آن، بوده است

 ناپلئون بناپارت بود حکومتی در ۀ که برادر زاد  ناپلئون بناپارتئینازيسم در جوامع قديمی تر ھم بود برای مثال، لو

س جمھور فرانسه بود و تا سال ئي ر١٨۵٢ تا ١٨۴٩او از . د کرد که دارای تشابھاتی با نازيسم و فاشيسم بودفرانسه ايجا

  .  حکومت می کردناپلئون سوم  به عنوان امپراتور١٨٧٠

اثر کونستانتين ( »توده يا مردم « کتابی به نامۀ، در مقدم١٩٣٣در سال  »فرانتس کمپِر «به نام  نازیۀيک نويسند

 تاريخی است که با انقالب ۀ ناپلئون تنھا نمونئیقدرت يابی لو«: چنين نوشت)  منتشر شده بود١٨۵٢تس که در سال فران

 فرانتس، دولت ناپلئونی بر حمايت انبوه مردم تکيه ۀبه گفت... ناسيونال سوسياليستِی عصر ما ھمسان و ھمانند می باشد

تنھا با اصالحات .  ارتش قدرتمند امپراتوری ھم حفظ نمی شدداشت و اين دولت بدون حمايت آن ھا، حتی با کمک

بنابراين، حکومت ناسيونال سوسياليستِی ھيتلر، شباھت ھای زيادی با حکومت » .اجتماعی خطر سوسياليسم رفع گرديد

ی زياد و ھم آن ھا، شباھت ھا.  رو بناپارتيسم بوده استه دنبالالماناما نمی توان گفت که نازيسم .  ناپلئون داشتئیلو

 . داشتندئیچنين تفاوت ھا

س جمھور ئي، ر١٩٣۴ست سال در ماه اگ.  انتخاب شدالمان، به عنوان صدر اعظم ١٩٣٣ جنوری ٣٠آدولف ھيتلر در 

 پيشوا و  ھيندنبورگ درگذشت و آدولف ھيتلر دفاتر رياست جمھوری و صدارت عظمی را ادغام کرد و رسماً المان

بنابراين، آدولف . رو شده  روبالماند اکثريت مردم ئيأين مقام جديد طی يک ھمه پرسی با تا.  شدالمانصدراعظم رايش 
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يا ھمان رفراندم .  و صدراعظمی را يک جا در اختيار گرفتئیھيتلر با حمايت مردم و رضايت مردم مقام پيشوا

ری ييدر واقع چنين انتخاباتی تغ. که با آرای اکثريت مردم انتخاب شد» جمھوری اسالمی آری يا نه«معروف در ايران 

به عبارت . سرانجام خود مردم قربانی می شوند.  ھای فاشسيتی و ناسيوناليستی و مذھبی نمی دھدتداف و سياسدر اھ

  .  عموم محسوب می شدندۀديگر، ھيتلر و خمينی تجلی اراد

 ھا می شوند و آھسته آھسته قدرت  وارد پارلمانئیاکنون نيز گروه ھا و سازمان ھای نازيستی با انتخابت بورژوا

  .  ھيتلری و يا ايران امروز به خاک و خون بکشندالمانسياسی را به دست می گيرند تا جوامع بشری را ھم چون 

ی برگزار شد  نازی چندين ھمه پرسالمان در :د قرار داده بودندئيأ رھبری آدولف ھيتلر را چندين بار مورد تالمانمردم 

 درصد، مقام جديد ھيتلر به ٩٠ درصد، يعنی تقريبا ٩/٨٩ی أ با رالمان بود، مردم ١٩٣۴ست  اگ١٩که يک مورد در 

د نظام ئيأد يا عدم تئيأ نيز ھمه پرسی ديگری برای ت١٩٣۶ چدر ماه مار. د کردندئيأعنوان پيشوا و صدراعظم را ت

  .د کردندئيأ ت درصد مردم شرايط موجود را٩٩ناسيونال سوسياليستی ارائه شد که نزديک به 

 در سياست المان که امکان جنگ با لھستان پيش آمد، طرح ايجاد يک اوکراين مستقل و متحد ١٩٣٩ھيتلر در سال 

  .خارجی ھيتلر پديدار شد، اما با توجه به حضور عامل شوروی اين ھدف او عملی نشد

  

  امريکا اروپا و ۀاتحادي

 کريمه از اوکراين، با تمام قدرت به حمايت از ۀ شبه جزيرئیيه و جدا در رقابت با روسامريکا اروپا و ۀامروز اتحادي

ی به پيوستن أو به دليل اين که مردم کريمه، در يک ھمه پرسی ر. دولت راسيست و فاشيست اوکراين برخاسته اند

 اروپا، ۀ اتحاديحال اين که براساس معيارھا و قوانين خود دول غربی و.  روسيه را تحريم کردنددادندفدراسيون روسيه 

  . دھند بايد آن را به رسميت شناختئیی به جداأاگر مردم يک منطقه ر

سالوی سابق شدند شاھد رشد و، باعث و بانی فروپاشی يوگ١٩٩٠ و اروپا در سال ھای امريکابرای نمونه، ھنگامی که 

 توسط نھادھای سياسی و ، مستمراً در اسلوونی و کوزوو در صربستان.  بالکان بوديمۀ افراطی در شبه جزيرئیگرا ملی 

ھای موفقيت انتخاباتی احزاب راست افراطی و در عين حال ناسيوناليست  يکی از سرچشمه . شدند ملی تحريک می 

  . بوده است» سرزمين پدری«کشورھای صربستان و اسلوونی، به دليل از دست دادن 

 تبارھای مسلمان کوزوو، اغلب تبليغات ئی آلبانياسالوی سابق مانند کروواسی، بوسنی وو ديگر يوگئیدر بخش ھا

فکران خود عربستان و غيره در آن جاھا با ھماسالمی می شد و گروه ھای تروريستی اسالمی از افغانستان و ايران و 

در حالی .  و متحدانش چون ترکيه و غيره ھم برخوردار بودندامريکا ۀعليه صرب ھا می جنگيدند و از حمايت ھمه جانب

ين به شدت مخالفت می ورزند خود عامل دوم کريمه برای جدا شدن از اوکرا اروپا امروز با رفرانۀ و اتحاديامريکاه ک

  .سالوی سابق بودندوتکه تکه شدن يوگ

، موفق شده بودند ٢٠٠٩ اروپا در سال ۀاحزاب راسيستی و خارجی ستيز و آزادی ستيز، در انتخابات پارلمان اتحادي

 تأسيس برسانند، اما نتوانستند در ٣٩آن ھا اگرچه توانستند شمار نمايندگان خود را به . زايش دھندقدرت خود را اف

  . اروپا موفق شوندۀفراکسيون مشترک خود در اتحادي

صليب شکسته يا سواستيکا  . ترين نماد نازيستی، امروزه نيز ھمانند دوران رايش سوم، صليب شکسته است شناخته

)Hakkors(بيستم با يھود ستيزی پيوند داده شد و نيروھای ضد ۀاين نماد در آغاز سد.  ترين نماد نازيستی است ، متداول 

ترين نماد ناسيونال   نازی، سواستيکا را به عنوان برجسته المانسپس، ھيتلر، پيشوای . يھود آن را به کار گرفتند

  . متداول ساختالمانسوسياليسم 
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   نژادی و نازيسمألۀمس

ی ھا المان مھم و اصلی بود تا روشن گردد چه کسی از لحاظ خونی و تباری با ألۀژادی، برای نازی ھا مس نألۀمس

و اين عبارت شامل  ، تکيه می کردند» ژرمنی-يا نورديک« بر عبارت نازی ھا عمدتاً در اين مورد، . ھمبستگی دارد

، بريتانيا و ساير مردمی که )نمارک، دناروی، ويدنسمثل (لندی ھا، مردم اسکانديناوی ای ھا، ھالمان: چندين ملت بود

  .ی شمالیامريکا تبار ئیدارای خون نورديک يا خون وابسته بودند، مثل مھاجران اروپا

  

  ايران

 قرار گرفتند که صالحيت اختالط نژادی با ئی نژادھاۀ در رد١٩٣٨ر چند منبع نيز آمده است که ايرانی ھا نيز در سال د

تلقی »  ژرمنی- نورديک« ايرانی ھا فاقد ھمبستگی خون با نژاد ھای ١٩٣٨به عبارت ديگر، تا سال . ندی ھا را دارالمان

 ھديه ای که المان اين ممنوعيت لغو شد و سال بعد نيز ١٩٣٨می شدند و حق اختالط نژادی را نداشتند، اما در سال 

 بدين  کتاب بود و مخصوصاً ۵٠٠/٧ين کتابخانه شامل  کرد که اءناميده می شد را به ايران اھدا» المانکتابخانه علمی «

رھبران ايران را به خويشاوندی قومی و ھمبستگی ميان رايش ناسيونال سوسياليست و «که  خاطر انتخاب شده بودند

  ». ايران ترغيب نمايندئیفرھنگ آريا

  

  حکومت رضاشاه

ر متحد شد و به ھمين دليل نيز سرانجام توسط  ھمين نظريه بود که رضا شاه، در جنگ جھانی دوم با ھيتلۀدر ادام

، ھرگز نتوانستند الماننظريه پردازان نژادی با اين وجود . متفقين پيروز در اين جنگ، از حاکميت ايران برکنار کردند

  . ی را معين کنندالمانيک نژاد يکتای 

 شمسی نخست به ١٣٢٠ شھريور ٢۵ر پس از ورود متفقين به ايران، و استعفای اجباری رضاخان از سلطنت، او را د

  .  جا درگذشت او، در ھمان. فريقای جنونی تبعيد کردندا موريس و سپس ژوھانسبورگ در ۀجزير

  

  حکومت اسالمی ايران

حکومت اسالمی ايران نيز از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدنش تاکنون روابط نزديکی با نازيست ھا و فاشيست 

  . رياست جمھوری احمدی نژاد، اين روابط تعميق و گسترش بيش تری يافتۀدوری داشته و در المانھای 

او بعد از . ، از اين کشور اخراج شد و تحصيالتش نيمه تمام ماندالمانمحمدعلی رامين، به جرم ارتباط با نئونازی ھای 

 در کنار او قرار گرفت و پس از ، به دليل آشنائی و ارتباطی که از قبل با تيم احمدی نژاد داشت، فوراً الماناخراج از 

س جمھور شدن احمدی نژاد، طراح انکار ھولوکاست شد و يک ھمايش بين المللی ھم برای ھمين منظور در تھران ئير

شايع بود که او مبتکر تشکيل يک گروه ضربت متشکل از اوباش دست چين شده در اطراف احمدی نژاد می . ترتيب داد

دھی اين گروه و سبک سازمان. نيز حضور دارندر گارد محافظين پرشمار احمدی نژاد باشد که برخی از آن ھا، د

  . استالمان فاشيسم بر ۀی ھای نازی در سال ھای سلطئوسائلی که از آن استفاده می کنند، کپی برداری از لباس قھوه 

  خرداد٢٢ پس از ۀ، در کابين دولت، کارھای تبليغاتی متن دولت را ھدايت می کردۀرامين، پس از مدتی که در حاشي

او، حتی به طور رسمی به فعاليت علنی يک سايت نازيست . ، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اسالمی شد٨٨ ]جوزا[

  . ھای ايرانی، مجوز داده بود

ده  حکومت پھلوی اول تاکنون به بررسی جداگانه نياز دارد که نگارنۀ ھمکاری حاکميت ھای ايران از دورألۀالبته مس

  . خودم اين امر مھم را انجام خواھم دادۀدر آينده نزديک به نوب
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  خرهؤم

مواضع سنتی سازمان ھا و احزاب راسيستی و نازيست ھم چون دشمنی و خصومت با افکار کمونيستی، يھودستيزی، 

فت با کولی ھا، ، مخالئی گرا ضديت با سکوالريسم، دفاع از مسيحيت غربی، مخالفت با سقط جنين و مخالفت با ھمجنس

  . جزئی از اصول اعتقادی اعضاء و ھواداران آن ھاست

ی آن ھا را تشکل می دھد ئت احزاب راسيستی و نژاد پرست، سياست ھای پايه اگرچه تبليغات ضدخارجی و ضدمھاجر

. ايد محافظت شوند ب، کند شان را تھديد می  در مقابل خطری که ھستی ئیاما آن ھا، ھمواره تبليغ می کنند که مردم اروپا

 ھای عمومی رشد راست  در حالی، سرچشمه.  افراطی در اروپای غربی استئی رشد راست گراۀاين ديدگاه، سرچشم

 عملکرد سيستم سرمايه داری و بحران ھايش و رشد بيکاری و ۀ در اروپا، نه مھاجرين و خارجيان، بلکه نتيجئیگرا

  .ساسات ناسيوناليستی در اين کشورھاستگرانی و فقر و ھم چنين باد زدن افکار و اح

يکی از : ی دھندگان در پذيرش سازمان ھا و احزاب راسيستی و نژادپرست، دو عامل اصلی را در نظر می گيرندأر

ی دھندگان در أديگر عامل اصلی برای ر. اين عوامل، داشتن رويکرد سياست ھای ضدخارجی و ضد مھاجرت است

مھم تر از ھمه، در غياب احزاب و سازمان ھای . ات ملی و ترساندن آن ھاستپذيرش حزب راست، تحريک احساس

کارگری کمونيستی و تشکل ھای کارگری انترناسيوناليست راديکال و ضدسرمايه داری و ضد تبعيض و استثمار، 

ی و  و ليبرال و محافظ کار و راسيست و نازيست و فاشيست، ميدان دار اصلی تحوالت سياسیفرميسترگرايشات 

  .اجتماعی به خصوص در دنيای غرب ھستد و حکومت ھا بين آن ھا دست به دست می گردد

به اين ترتيب، رشد احزاب راست، محافظه کار و نازيست و فاشيست، در اسکانديناوی و اروپا، روند سريعی به خود 

مل وز دست خواھند داد و يکی از ع ترسانند که موقعيت کنونی شان را ا سازمان ھا و احزاب، مردم را می.  است گرفته

   .کنند مھم آن را نيز مھاجران و پناھندگان معرفی می 

رسد بحران اقتصادی  ست اما به نظر می ينی نيب ش ي جھان و قدرت گيری فاشيست ھا و نازيست چندان قابل پۀنديآ

 ديگر، وضع موجود را جھان سرمايه داری از يک طرف و شورش استثمارشدگان و گرسنگان و محرومان از طرف

   .ر خواھند دھندئيتغ

 - ژی سياسی ي کارگر متحد و متشکل و آگاه در سطح جھانی می تواند با ستراتۀبی شک در اين جدال طبقاتی، تنھا طبق

 ۀر دھد و جھانی زيبا و آزاد و برابر و درخور و شايستييه را تغالمان کريه کنونی جھان نابرابر و ظۀطبقاتی خود، چھر

  !ان بسازدانس

  

  ٢٠١۴چ سی ام مار- ١٣٩٣ ]حمل[شنبه دھم فروردينيک

  :يادداشت

 نام می برد، نبايد چنين برداشت نمود که گويا آنھا »بلوک چپ« و يا »چپ« در آن جائی که نويسندۀ اين مطلب از -*

 احزاب ھم در کل  داريم، می باشند؛ بلکه بايد به صراحت گفت که آنخودنيروھای چپی به تعبيری که ما در کشور 

نمونه ھای . اح چپ سرمايه می نمايندتقسيم و توازن قدرت، نمايندکی از جنمدافع سيستم سرمايه داری بوده فقط در 

حزب « ستان در انگل» حزب سوسياليست«در فرانسه » دی.پی . اس« در المان » دموکراتھا«برجستۀ آن در امريکا 

  .دسر اروپا می باشارو امثال آن در س» کار
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