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 ماريو سوزا :نويسنده

  پيام پرتوى :برگردان از
 فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ نومبر ٢٢
  

  آيا نئوليبراليسم و نازيسم ھم خانواده اند؟
نفرت مشتعليست از کمونيسم و ھر آنچه که جنبش کارگرى انقالبى از آن  ١آلمارک پر  وآلدولف ھيتلرمشترک ميان 

 عنوان جلسه اى ، تحريکات ضد کمونيستى، تشابھات ميان ليبراليسم و نازيسم، بسيار مھمالؤساين  ·نمايد حمايت می

  ·ى که من در آن شرکت کردمئ جا،٢وکفو بود در

ه  -شل آلبين آبراھامسون ھم خانواده بودن کمونيسم و نازيسم را که ،ز تحريک آميالؤسسازمان دھندگان نشست 

 مطرح ، تشابھات ميان ليبراليسم و نازيسم، ديگرىۀ به گون، مطرح نموده بود،٣گوردرون شيمانروزنامه نگار براى 

  ·نمودند

راليسم با نازيسم و فاشيسم وجه مشترک رو به افزايش ميان نئوليب ! حق داشتنددر اين زمينه رفقاى شھر وکفو کامالً 

جنگيد و مھمترين   میالمانمنظور حفظ نظم نظام سرمايه دارى ه نازيسم در زمان خود ب !بسيار مشخص و برجسته اند

  · طبقه کارگر براى ايجاد جھانى آزاد بودۀھدفش مقابله با مبارز

 حمايت مالى ، و ديکتاتور نازيستى بود که شرط اصلى تحويل قدرت به ھيتلر،حزب نازيھا براى دستيابى به اين ھدف

در حال حاضر اين نئوليبراليسم است که در سراسر  ·ى دريافت نمودندالمان نامحدودى را از سرمايه ھاى بزرگ تقريباً 

  ·موريتھاى فاشيستھا را بر عھده گرفته استأجھان انجام م

 کارگر جھان را مطيع خود نموده و ۀالش است که طبقنئوليبراليسم با اتخاذ گستاخانه ترين و خشونتبارترين روشھا در ت

 با شرايط ھر چه ،دست جامعه اى بدون حقوق و امنيت اجتماعى اقتصادىه آنان را به سپردن سرنوشت خويش ب

  . براى بخش بزرگى از جمعيت جھان موجوديتى در فقر خالص– متقاعد نمايد ،وخيمتره زندگى

صورت نظمى بر ه تکشان سراسر جھان به قبول آينده ايست که در آن نابرابريھا بھدف نئوليبراليسم ناگزير نمودن زحم

نئو ليبراليسم فاشيسم دھه ھاى  ·صورتى پيوسته افزايش يابده  و ثروتمندان بءھمه جا حاکم و اختالف طبقاتى ميان فقرا

  · است٢٠٠٠

  حمله به عدالتخواھان

 ۀآنھا به کليه حاميان تقسيم عادالن ·ن و اميتازاتشان امريست بديھى ثروت ثروتمنداۀبراى نئوليبراليسم افزايش پيوست

 براى شل آلبين آبراھامسونو در اينجاست که فردى مانند   کنند  حمله می،خصوص کمونيستھاه  و ب منابع جھان
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ھانى عادالنه  نئوليبرالھا عليه يک نظم جۀتحريکات او عليه سوسياليسم بخشى از مبارز ·شود ليبرالھا مفيد واقع می

  ·است

 و يک ،مردم  رھبر ناموفق حزب،پر آلمارک ، به خدمت فاشيسم در آمده٢٠٠٠ ۀشکلک ديگرى که از دھ

 Dagens  است که در حال حاضر خود را در روزنامه، پس از آن شاعرى ناموفق،ناموفق نخست وزير معاون

Nyheter» نمايد مطرح می »مقاله نويس مستقل« عنوان يکه ب »اخبار روز·  

  شرايط براى، و با موفقيت مارکسيستھا١٩۶٨نويسد که پس از  سرمايه دارى میۀ مبر در کاغذ پار در آغاز دسآلمارک

نوکران سرمايه براى مبارزه با کمونيسم  »·ى که به نازيسم نزديک است فراھم آمدئدرک ھر چه گسترده تر ايده ھا«

 کمونيستى بود که راه ١٩۶٨که بگويند که اين ھجوم ايده ھاى  حتى اين ·آماده به بھره بردارى از ھر گونه ترفندى اند

  !را براى حمايت از نازيھا ھموار نمود

 نياز سرمايه داران به منحرف نمودن کانون توجھات از ۀ به کمونيستھا نشان دھندآبراھامسون و آلمارکحمالت 

خوبى آگاھند که اين ه آنھا ب · خود موجد آن بوده استبحرانھاى جارى اجتماعى و اقتصادى است که سرمايه دارى

ى که خود ئ سياستھا،د پرستانه را عامل گشتهسياستھاى نئوليبرالھاى دست راستى است که وقوع امواج تمايالت نژا

  ·زمينه ساز رشد نازيھاست

 جن پراکنى دست میگو با کمونيستھا در مورد تکامل جامعه فاقد شھامت اند و در عوض به ل و آنھا براى گفت

منظور بى عالقه نمودن مردم به سوسياليسم و بر حذر نمودن آنان در ايجاد ه  وحشت و مانع ب،ھدف ايجاد رعب !ازندي

  ·ارتباط با کمونيستھاست

  

  بى تمايل به بررسى سرمايه دارى

 فعلى عليه نازيسم شرايط را ۀتپاخاسه  برانگيخته شده و ب -  ھمزمان مدافعان سرمايه دارى در ھراسند که افکار عمومى 

و  – ١٩٣٠ مواضع سياسى آنان در خالل دھه ھاى ۀبراى بررسى اقدامات بورژوازى در قدرت ھموار و آشکار سازند

  · گردد۴٠

خاطر مبارزه اش عليه ه ى مورد ستايش سرمايه دارى بئ نيرو،روى سياسى مقتدر جھانى بوددر آنزمان نازيسم يک ني

 نازى ھمدردى المان با يدنفراموش نکنيم که در آنزمان بخش قابل توجھى از بورژوازى سو ·يستھا کارگر و کمونۀطبق

  · از در حمايت از نازيھا برآمدنديدنیکه بخش بزرگى از اشراف سو و اين

ندن با درخواست بازگردا ٤در خيابانھاى اوپساال !)انجمن دانشجويان سرمايه دار( ھيمدال انجمن ٣٠در پايان دھه ھاى 

ن بزرگ دانشگاه شھر اوپساال ھزاران دانشجو به ابتکار انجمن ودر سال ·ى نمودئ راھپيماالمانپناھندگان يھودى به 

  ·ھيمدال گرد ھم آمدند

 ،يک بيانيه عليه گروھى از پزشکان يھودى ·منظور اخراج پناھندگان يھودى بيانيه اى به تصويب رسيده در آنجا ب

 اقامت پزشکان يھودى ۀ منجر به رد درخواست اجاز، پرو فاشيستى در دانشگاه اوپساالتجلساتصويب شده در يکى از 

  · نازى فرستاده و در آنجا در اردوگاھھاى مرگ به قتل رسيدندالمانپزشکان به  · شديدناز جانب دولت سو

  

  يھاى ھوادار فاشيسميدنسرپوش گذاردن بر روى جنايات آنان توسط سو

 بر روى جنايات وحشتناک ،يدن بورژوازى سوۀدليل احساسات پرو فاشيستى در ميان طبقه  بدر خالل جنگ جھانى دوم

  · ھرگز از آنھا مطلع نشدنديدننازيھا در اردوگاھھاى مرگ سرپوش گذاشته شد و مردم سو
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  در آنجا حزب، شناخت دقيقى از جنايات نازيھا وجود داشتيدن سوۀ در کليسا و وزارت امور خارج١٩۴٢در سال 

علت ه  بيدن سرمايه دار سوۀطبق ·ل را داشتندوميانه روھا بھترين ارتباط و بھترين کنتر - مردم و حزب دست راستى

ھمدردى با نازيھا در مورد کشتار يھوديان سکوت اختيار نمود و افشاگريھاى کمونيستھا در مورد کشتار در 

پر اينھا مسائلى ھستند که  ·مردود اعالم شدند »يستىتبليغات کمون« عنوانه اردوگاھھاى مرگ توسط سرمايه داران ب

  ·متعلق به حـزب مردم از بر مالء شدن آنھا در ھراس استآلمارک 

 و سياسى او حزبيست که چشمان خود را بر روى جنايات و کشتار نازيھا در اردوگاھھاى مرگ ايدئولوژيکمنشاء 

  · معلوالن و بسيارى ديگر ترور شدند، کوليھا،يشان دگر اند، کمونيستھا، کشتارى که در آنھا يھوديان،بست

تار مردم اتحاد  براى يکبار ھم که شده انگشت اعتراض خود را عليه کش، حتى،ىيدندر ضمن اين ليبرالھاى مغرور سو

 بلند ، از ميان آنھا يک ميليون يھودى، ميليون انسان را قتل عام نمودند٢۵ى که نازيھا بيش از ئ جا،جماھير شوروى

  ·نکردند

  

  :يادداشت ھا

  ·يدنضد کمونيست و عضو سابق حزب مردم سو  -يکى از سياستمداران فاشيست  -١

  يدنشھرى در جنوب سو  - ٢

  ·رھبر سابق حزب چپ و ھوادار آشتى طبقاتى که به دليل تقلبات مالياتى از سمت رھبرى حزب برکنار شد - ٣

  ھميکى از شھرھاى مھم دانشگاھى نزديک به استکل  - ٤

  


