
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
    عضو کميته مرکزی حزب کمونيست استراليا -راب گولند: نويسنده
 نويدی آمادور:  ازبرگردان
 فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١٤ نومبر ٢٩
  

  فاشيسمۀبازگشت دوبار
 

 

ل در کشورھای مختلفی طور فعاه  که ب،»است  سرمايه داری در حال زوال خوانده شدهۀآخرين چار« بدرستی ،فاشيسم

  را حفظ میئیحتی کشورھای بيشتری در حالی که نمای دمکراسی بورژوا .در سراسر جھان پرورش داده شده است

 در زير لوای اين عمل معموالً  اين روزھا. کنند  را انکار میئیکنند که حقوق دمکراتيک ابتدا  میءقوانينی اجرا ،کنند

 از طرف رسانه ھای خبری سرمايه داری که ،که ابداع شده است»تھديد«که خود اين(» مبارزه با تھديد تروريست«

  .)مشتاقی در تمام اين تمرين ھستند ناديده گرفته شده است شرکت کنندگان

  

چنانچه رھبری پساشوروی در (نشده  توسل) ل و اوباش فاشيسمذو ارا( کراين به فاشيسمو آشکارتر از ائیھيچ جا

 در ھمان حال بناھای –کرده و مقبره ھای يادبود آنھا را ساخته اند  ازی ھای زمان جنگ ستايشکشورھای بالتيک از ن

 .)کنند جنگی تاريخی شوروی را چندين سال است که نابود می يادبود
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 در ميدان اروپا که توسط کودتای ۀاتحادي  قابل پيش بينی بود که دولت ھوادار ناتو و،کراينوانتخابات ماه گذشته در ا

 تقريباً .  در فضای ارعاب و ترور انجام گرفت،گردد گماشته شد به قدرت بر می (م -٢٠١۴ بروری ف٢۵( اوايل سال

ه  کشور ب٧٣ميليون خارجه نشين از   نيم،برای تقويت توھم دمکراسی فراگير. نيمی از رأی دھندگان در خانه ماندند

 .خود ندادنده  آنھا حتی زحمت ثبت نام را ھم باما اکثر ،ين شده بودنديعنوان واجد شرايط برای رأی تع

 راستگرايان در پيتر سيمونينکو ،کراينو رھبر حزب کمونيست اۀکراين انجام گرفت طبق گفتودر نظر سنجی که در ا

 بلکه با استفاده از باندھای ھوادار فاشيست به ،رسانه ھا را داشتند ل انحصار کامل برونه فقط کنتر» ارعاب کامل«جو

 .زيکی مانع از شرکت مبارزات انتخاباتی چپ ھا شدندف ظلحا

 ائتالف انتخابات صرفاً «:گفت (ک پی آر اف( معاون رھبر حزب کمونيست فدراسيون روسيه ،ايوان ملنيکوف

سناتور  . »جايگزين کرده است» سياستگذاران نازی و روس ھراس « يکی از» قھوه ای«را با ائتالف » نارنجی«

. پارلمانی نديده بگيرندۀ توانند نقض حقوق بشر را در آخرين مبارز کراينی ھا نمیوخود ا« : گفتسکيشا آندریروسی 

 تجمعات «اصطالح ه ی در قالب بئ خشونت توده ،کانديداھای مخالف  حمله به،اينھا شامل ممنوعيت از آزادی بيان

 .»نداوباشان بدنام در کنار نيروھای سياسی طرفدار فاشيست بود  حتی،»مردمی

 با ھيچ حس کنايه کند نگرفت که ظاھراً  می آن ھمه نقض ھای انتخاباتی جلو دسته ای را که در کيف نمايش را برگزار

 عنوانه  انتخابات را بۀآنھا ھمچنين نتيج. خواھد بود» ای درعصر جديد دمکراسی طليعه« که انتخابات ، اعالم کنند،ای

که آنھا با قطع روابط اقتصادی  رغم اين واقعيت  علی،شور ستايش کردندبرای ک» ئی واقعی اروپاۀآيند«تضمين يک  

.  مشاغل و خدمات اجتماعی محکوم کرده اندۀاقتصادی و کاھش وحشيان کراين را به رياضتو اۀخود به روسيه آيند

ال گانيا و پرت اسپ،يونان  اروپا مانندۀاتحادي» شرکای کوچک« ديگر ۀالمانھمان سرنوشت شوم و ظه کراين بوا ۀآيند

 .منجر خواھد شد

ه کراين منجر به مناطقی شد که اکنون بوا افراد مترقی روس زبان در بخش شرقی) »ناپديد شدن«و (حمالت مرگبار بر 

نظامی  شناخته شده که شبه نظاميان جھت دفاع از خود را تأسيس کرده اند و پرسنل ) م-روسيه جديد( عنوان نوواروسيا 

 ھزاران ،کراين حمله کردودر شرق ا کيف سپس به جمھوری ھای خلقی خود اعالم. ن می اندازندرژيم کيف را بيرو

 شبه نظاميان ضد فاشيست ،يکبار ديگر. خانه ھا در شھر و روستاھا کشت  و توپخانه ایئینفر را در بمبارانھای ھوا

 .دنندازفاع کنند و ارتش کيف را بيرون بياز منطقه د بايست می

ھزاران نفر (کراين وجداشدگان از ارتش ا توسط تعداد زيادی از)  م–جمھوريھای خلقی و ميليشاھای ضد فاشيست (آنھا

 .حمايت شدند) پناھنده شده اند کراين به روسيهواز فراريان ارتش ا

دسازی  مين سالگرد آزا٧٠مصادف با  انتخابات بودند» پيروزی«که نئونازی ھای کيف در حال جشن   زمانیء،از قضا

  اليحه ای را تصويب کرد که تا پنج، دومای دولت، پارلمان روسيه، گذشتهاپريل .کراين از اشغال ھواداران ھيتلر بودوا

 يا توزيع ،برای بازسازی نازيسم  تالش،سال زندان برای انکار حقايق محاکمات نورنبرگ از جنايتکاران جنگی نازی

 . دارد،دھد شوروی و متحدانش در طول جنگ جھانی دوم ارائه می  اعمال اتحاد جماھيرۀاطالعات غلط دربار

و بنيانگذار ) آر کی آر پی(روسيه   يکی از اعضای سابق چپ سکتاريست حزب کارگران کمونيست،ويکتور شاپينوف

د برای ان  که توسط ميدان بيدار شدهئینيروھا«: اظھار نظر کرد که،)ستيز/مبارزه(بوروتبا  تشکيالت مارکسيستیۀاتحادي

که آنھا  خاطر اينه اين نه ب. رو ھستيم رو در  ٢١ما با فاشيسم قرن.  جامعه خيلی مخرب و خطرناک ھستندۀھم

 می  نازیالمانکه مانند کلون ھای  استپايان بانديرا را دارند يا برای اين [کراينی زمان جنگوھمکار نازی ا[تصاوير 

 .) م–حد ما در ھمه چيز است کراين متوا(»کراين در مورد ھمه چيزوا«گويند 
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 ۀطبق ی ئاز برخی حمايت توده   که اين قدرت مستقيم دولت سرمايه داری بزرگ است که ماھيت فاشيسم اينست«

 .» اين است ماھيت فاشيسم. کند مخالف سياسی استفاده می متوسط و ديگر گروه ھا با خشونت برای نابودی ھر

دنبال ائتالف با ه ھميشه در پارلمان ب« :گويد است و می) کی پی يو(راينکو منتقد رھبری حزب کمونيست اشاپينوف

  اما قبل از،دانند را نمی مردم در غرب ايناز ھنوز بسيار زيادی . قويترين بود ھر کدام ازاحزاب سرمايه داری بود که

سياستمدار [شينکويوليا تيمو  آنھا شرکای حزبياکونوويچ] ويکتور رئيس جمھور مخلوع[اتحاد با حزب مناطق 

 .بودند] امروز بخشی از کودتای نظامی  و٢٠٠۴سال » انقالب نارنجی«ارتجاعی مرتبط با 

 به اين معنی است که ما نمی کراين بود و برای ماواين يک موقعيت بی پرنسيبی توسط رھبری حزب کمونيست ا«

  .»توانستيم فقط جناح چپ حزب کمونيست باشيم

 

 که به دالئلی که ،ست اميگروسسوئيسی   مورد خرده فروش،کراينودر منتھی درجه ديگر از مبارزه عليه فاشيسم در ا

کراين را با طيف وسيعی از فنجان ومغازه ھای قھوه فروشی و رستورانھای ا موقع بود کهه  فکر کرد ب،آشکار نکرده

ی زبان المان خبری ۀيک روزنام  ! او بينيتو موسولينی منقش سازدئیرنگ به تصاوير آدلف ھيتلر و ھمکار ايتاليا کرم

 ۀکه در حال لذت بردن از خوردن فنجان قھوه در بادن بود دربار زمانی  خبرنگار،شاء کرداقدام فروش فوق العاده را اف

 .نويسد خود در مقابله با صورت ھيتلر می »وحشت«

آدم شگفت زده ( توقع داشت ميگروس خرده فروش سوئيسی  آنچيزی نبود که ، سر و صدا و داد وبيداد حاصلاحتماالً 

 ۀحادث«را  که روابط عمومی مردم آن  آنھا برای چيزی،ھر حال در). داشتندشود مگر آنھا انتظار ديگری  می

خانه ھا و مغازه  بايست به قھوه  فنجان کرم رنگ را که می٢٠٠٠خوانند عذرخواھی نمودند و حدود  می »نابخشودنی

 .ھای مختلف بروند جمع آوری و جايگزين ساختند

اما . شود نفرت انسانھا در جھان می فاشيسم ھنوز باعث تحريکجای خوشحاليست بدانيم که تصاوير رھبران سابق 

 لتونی و جاھای ديگر ،کراينودر حال بنا در ا» با احترام«و  بی سر و صدا   ھنوز، حتی بنای يادبود آنھا،تصاوير آنھا

 .است

  

 :برگردانده شده از

 ٢٠١۴مبر  نو١٩ ، ١٠ ۀ صفح،ی بخش فرھنگ و زندگ، ١۶۶۵ ۀ شمار، ارگان حزب کمونيست استراليا،گاردين 
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