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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
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 Political سياسی

  
  ھادی شمير: نگارنده 

  ٢٠١١ اپريل ١٦
  

  فاشيسم" فضای حياتی"ھوای رايش چھارم و 
٣  
  
  

  مسألۀ خانواده، زنان و کودکان

وی .  را يکی از نشانه ھای آغاز عصر تمدن خوانده استيکتاھمسریۀ  خانوادئیفريدريک انگلس پيروزی نھا

  :گفت

اين شکل از خانواده متکی بر تفوق مرد است؛ ھدف آشکار آن توليد فرزندان با ابويت مسلم است، اين ابويت برای  "

. . . . تمثابه ورثه طبيعی او به ارث ببرند، ضروری اسه اين که فرزندان در زمان الزم بتوانند ثروت پدر شان را ب

  )منشأ خانوده، مالکيت خصوصی و دولت." (متمدن استۀ  جامعئیيکتا ھمسری شکل ياخته 

چه .  تحقق يافته بود، پيروز شدئیيارگيری که در پايان ازدواج گله ۀ يکتاھمسری بر خانوادۀ به ھر صورت خانواد

ھکذا . ين زن ديگر نيز وجود داشتيک شبه سوگلی با چندۀ عالوه يارگيری ھنوز روابط جنسی مرد بۀ در خانواد

يارگيری باوجود حفظ احترامی که در دوره ھای توحش و بربريت به زنان وجود داشت؛ حامل رايج شدن ۀ خانواد

  .ازدواج از طريق ربودن و خريدن زنان نيز بود

  :انگلس معتقد بود که

ده داری و ثروت خصوصی، عصری يکتاھمسری يک پيشرفت عظيم تاريخی بود، ولی در عين حال ھمراه با بر "

را آغاز کرد که تا امروز ادامه دارد و در آن ھر پيش رفتی در عين حال يک پسرفت نسبی است؛ که در آن رفاه و 

  )ھمانجا." (دست می آيده تکامل يک گروه به قيمت بد بختی و سرکوب گروھی ديگر ب

عصر بھره کشی از (داری علت آغاز عصر حاضر  يکتا ھمسری و پيدايش ويروس برده ئیاين که مناسبات روبنا

 ئیبودند يا اين عصر معلول عوامل زيربنا) انسان به اتکای انواع ستم و مالکيت سرمايه داری بر وسايل توليد

سازد و آيا ھر  عليت به ھمديگر مربوط میۀ  و پديده ھا را رابطاءديگری است و اينکه ھر ھمزمانی تاريخی اشي

و اينکه " پيشرفت و پسرفت نسبی"ۀ ملغأ شود يا تبديل ثروت به سرمايه بايد قدغن گردد؛ رابطثروت خصوصی بايد 

گروه سرکوبگر به قيمت بد بختی يک گروه معين ديگر به رفاه می رسد يا اکثريت افراد جامعه آماج بھره کشی و 

ا معيار ھای اجتماعی تحقق  که بئیولی محدود شدن تدريجی ازدواج گله . سرکوب است، جای بحث خود را دارد
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زيست شناسی به ويژه جنتيک نيز بر درستی و نقش : يافت؛ عالی ترين دست آورد ھای تکامل علوم تجربی مانند

مفيد آن در تکامل نژاد ھا، ابعاد انسانی اخالق اجتماعی قبل سرمايه داری، جلوگيری از امراض جسمی، روانی و 

  .ذاردمعيوبيت ھای قبل از والدت صحه می گ

بورژوازی پوشش عاطفی مھر انگيز روابط خانوادگی را ازھم دريد و اين روابط را به روابط صرفاً : "عکسه ب

   )١٨٤٨مانفيست حزب کمونيست ـ سال ." (پولی تبديل کرد

ه مجمل نگذريم، تعبير دقيق آنرا شکلگيری امروزی و ھستی اجتماعی خانوادۀ مانفيست به گونۀ اگر از کنار اين جمل

در زير حاکميت سرمايه داری به وضاحت قابل فھم می سازد؛ که از يک طرف معنی و منظور تقديس اخالق 

آن آشکار می سازد از جانب " داشتن کتاب آسمانی"سرمايه داری غرب را توسط بنياد گرايان مسلمان، به اعتبار 

  .وب بربريت مشخص می نمايدصبه  آن را ئیسرمايه و مسير قھقراۀ زير سلطۀ ديگر انحطاط اخالقی جامعھ

سرمايه داری درحالی رشته ھای ھمبستگی، پوشش عاطفی، جوشش ھا و اخالق انسانی خانواده را با ساطور مذھب 

توليدی ۀ قطع و پاره نمود که بھره کشی از اجزای آن يعنی زن و کودک به مدد تکنالوژی پيشرفت" دموکراسی"جديد 

گاه کارگر يک سنگر مستحکم و پناھۀ ھم چنان با از ھم پاشيدن خانواده؛ طبق.  باشدتوانسته است بسيار سود آور تر

عالوه ه ب.  ضد سرمايه داری که در واقع يک تشکل نيرومند اين طبقه بود ازدست دادهمطمئن خود را در مبارزه ب

يه با انواع گوناگون جوالن سرماۀ مثابه بزرگ ترين افزار و عرصه با متالشی شدن خانواده؛ بھره کشی جنسی ب

شکست خانواده از موضع منافع سرمايه داری کدام ۀ يعنی در نتيج. استفاده ھای ديگر از آن پديد می آيدوءعوايد و س

مناسبات انسانی تر اجتماعی جايگزين آن نمی شود بلکه آنچه در اين صورت جايگزين خانواده می گردد ترويج 

چه اگر يک اقليتی . ی برای خود زنان نيز پی آمد ھای يک سانی نداردفحشای رسمی و غيررسمی می باشد که حت

از آنان و در مقطع کوتاه جوانی خويش به اين وسيله بازار گرمی را نصيب می شوند، اکثريت بزرگی از آنان تمام 

  .زندگی می کنند" آزادی"ثر از اين اعمر خود را با رنچ حقارت و عقده ھای روانی مت

يکتاھمسری که حدود امتيازات مرد در آن بيشتر بيانگر يکتاھمسری زنان بود؛ مستلزم ۀ ن خانواداما ازھم پاشيد

امری که با افزار اخالقی امکان تحقق نداشت و عملی شدن آن ايجاب می کرد . الغای مقام ناموسی زن برای مرد بود

اب ضد انسانی آنرا به صورت نمونه حد اقل تأمين اقتصادی زن و انفاذ قوانينی ميسر گردد که بازتۀ تا زمين

سرمايه از تعلق ناموسی ۀ سرانجام زن در زير سلط.  واضحاً می توان مشاھده کردالماندرشرايط و قوانين جزای 

حاال ديگر زن را که به يک متاع  .مرد آزاد ولی در عوض به مايملک سرمايه داری با سپر دولتی آن تبديل گرديد

ماليات ۀ خاطر انجام ھيچکاری، ھيچ فرد و مرجعی به جز اداره  تبديل شده است؛ بئی و اجاره ئیفروشی، کرا

  . ال قرار داده نمی تواندؤمورد س

در صورت کدام ممانعت يا مزاحمت برای اين زن رھائی يافته از ھر گونه قيد و بند اخالقی به جز پرداخت ماليات 

زن باشد؛ بدون کدام تأخيری در دادگاه حاکميت سرمايه عوايدش حتی اگر مزاحم؛ پدر، شوھر، برادر و يا پسر 

داری، مقابل داد ستانی قرار می گيرد که آالت اندازه گيری آسيب و نرخنامه ای در دست داشته؛ از زن منحيث 

  .ناموس خود به دفاع می پردازد

خاطر داشتن امتيازاتی ه ی بھمچنان اگر مردان دين باور و زن باره؛ با آنکه خود نيز مولود مادران شان ھستند ول

موقف ۀ يکتا ھمسری فقط زنان را مکلف به داشتن يک ھمسر می سازند؛ باور و رضايت به اعادۀ که در خانواد

 ۀاجتماعی انسانی زنان ندارند اما متأسفانه اين عادت غيرانسانی از افکار و حرکات شترمرغی و مناسبات روزمر

. ن و ھم در ديگر مناسبات اجتماعی آن ھا به نحو مفتضح تری ديده می شودخود زنان ھم در مناسبات بين خود شا
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چه ضرور است . کند امری که ارجھيت آگاھی انسانی آنان را نسبت به آزادی ھای اجتماعی شان بيشترتأکيد می

به . اع کنندزنان به موقف و مزايای انسان بودن خود قبل از گره گاه ازدواج نيز آگاھی و باور داشته و از آن دف

ھائی دست " آزادی"ھرصورت زنان باوجود آسيب پذيری طبيعی خود ھم اکنون در زير لوای سرمايه داری به 

آنان در کنار آزادی در انتخاب مرجع و ملجائی برای استثمار شدن خود، می توانند با آتش زدن به موانع : يافته اند

ری نشئه نمايند، در ھر کاباره و ضيافتی در خشکه ھم با ھمان سنتی اخالق اجتماعی دخانيات دود کنند، در ھر با

مايوی شنای خود پايکوبی کنند، در ھر جايگاھی مشتريان سياه و سفيد خارجی و داخلی خود را بليسند، می توانند 

خود فارغ از ھر نوع حيا و غرور انسانی؛ کاال ھای سرمايه داران را با کرايه دادن تن خود ريکالم کنند و يا 

آدم فروشی عرضه شوند، می توانند ھمه دار و ندار خود را در ميدان ھای قمار " بازار آزاد"درعقب ويترين ھای 

محارم حکم رانده و يا لخت مادرزاد؛ روی جاده ھای شھری که از در و ديوار آن فقر ۀ بريزند، بر حريم فرو ريخت

نان نفرت از چنين اعمال غير انسانی و جلوه ھای تکميل ھمچ. ومحروميت جوانان می بارد کارنوال بر پا نمايند

را نمود عقب ماندگی، تمدن گريزی، زن ستيزی و کوشش ارتجاعی در ! قبل از آمدن کمونيسم" اشتراکی شدن زن"

  .جلوگيری از آميزش ھای فرھنگی وانمود سازند

يد سنجيده می شود؛ فحشای رسمی و  ھکذا اخالق سود محوری سرمايه داری که با معيار پرداخت ماليات بر عوا

تنھا يک نقدی ھم از ه ماليده است که ن" تمدن"و" آزادی"ۀ فحشای غيررسمی را چنان سرخاب و سفيد آب خيره کنند

طرف افراد و نھاد ھای فمينيست بر اين وضعيت فالکتبار و غير انسانی صورت نمی گيرد بلکه حتی سياسيون 

 ماست ،اختياری بودن و در کار نبودن جبرۀ سرمايه داری آن را به حوال" تيکدموکرا"شيوه ھای حاکميت ۀ شيفت

بين جبر و اختيار مورد بھره " بازار آزاد"ه زن را حتی از سنين کودکی در ھمان محراق جدر نتي. مالی می کنند

  .کارگر را نيز در آن باتالق با شالقی نامرئی به بردگی می کشندۀ دھند که طبق کشی قرار می

داشته باشد، " ابويت"امتيازات قبلی اش ديگر پدر فرزندی است که ھويت وی نياز به ۀ  به اين ترتيب نه مرد بازند

نشسته درسوگ مرگ عواطف انسانی اش، حق دارد که از ۀ نه زن ديگر مادر کودکان خود بوده و نه خانواد

ساکنان گتو ھای کثيف و ھم آغوشی شان با ھای کنار خيابان يا " پينر"گرفتاری  نو جوانان خويش به سرنوشت 

لذا فرزندانی که حتی در زير سنين جوانی؛ از آغوش سرد . مصايب و امراض جنسی و روانی جلو گيری نمايند

چنين خانواده ای به چنان محيط ھای فاسد رھسپار می شوند، بدون شک خطرناک ترين مقطع و بد ترين شرايط 

 قبل از چشم باز کردن کودکان به جھان به روی شان باز ،ولی اين در بد بختی.  کنندزندگی را در آنجا ھا تجربه می

 بوده و حاکميت سرمايه ئیزيراکه؛ ديگر ازدواج اعم از ثبت شده و نامشروع آن فقط به معنی زناشو. می گردد

ھمچنان .  طالق می انجامدداند و از ھر سه ازدواج ثبت شده ھم يکی آن به آن ھا را قانونی میۀ  نيز ھمالمانداری 

ازدواج ھای مضحکی که بدون پا در ميانی عشق و محبت؛ با مقصد رسيدن به بھشت سرمايه داری و يا به دست 

  .اين فاجعه می افزايندۀ آوردن اسناد اقامت در آن تحمل می شوند نيز در دامن

 زندگی می کنند و در اين کشور مليون ھا ی بدون کودک که اغلباً زنان ھستند، تنھاالمان مليون نفر ٤،٢ اگر چه 

چنانچه . خانواده ای ھم ھستند که در آنھا پدر يا مادر پس از طالق، با کودکان نامشروع خود زندگی می نمايند

در حالی که در شھر .  با چنين وضعيتی به سر می برندالمانکودکان درغرب ١٤% و المان کودکان در شرق ٤٢%

 طفل ٨٣٠٠به تعداد . رم و در شھر ھای کوچک آن يک ھفتم افراد تنھا زندگی می کنند يک چھاالمانھای بزرگ 

عالوه ھزاران ه ب.  مليون نفر ھمجنس باز تشکيل شده است زندگی می نمايند٥،٢نيز در خانواده ھائی که از ازدواج 
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عقد شوھر اولی خود ھستند زنی ھم ھستند که پس از جدا شدن؛ طالق خود را بنابر داليلی ثبت نکرده و رسماً در

  .ولی عمالً زن نفر بعدی می باشند

 خانواده ھا افراد دو نسل باھم ٥٥%ی از افراد سه نسل تشکيل شده است و در المان خانواده ھای ٢،١% با آنکه فقط 

ال  ساله؛ نه تنھا ھمانند مردان گرفتار در چنگ٣٠ تا ٢٠ زنان ٨٧%زندگی می نمايند، ولی بنابر شاغل بودن 

استثمار سرمايه داری، وقت کافی برای ايجاد و بھره گيری از فضای محبت آميز خانوادگی ندارند، بلکه دو سوم 

که بعد از ختم درس نيز )  ساله٧ تا ٦(ھم که به کودکستان می روند و يک پنجم کودکان )  ساله٥ تا ٣(کودکان 

ثر ور عقيم شدن عواطف درون خانواده مين امر ھم ددرمکتب می مانند نيز از محبت والدين محروم می باشند و ا

  .است

با آنکه دولت نوعی از مالکيت شبه برده داری را به اعتبار سھمی که به جای مرد، در بازتوليد نيروی کار اجتماعی 

است که " حقی"داند و به اعتبار چنين  ويژه بر سرنوشت محصول اين توليد يعنی کودکان حق خود میه دارد، ب

شکايت يک طفل کودکستانی از پدر و مادرش؛ : ران کودک خانواده ھای آواره را به بھانه ھای گوناگونی مانندھزا

از آغوش خانواده جدا کرده ھمانند يک گروگان در پرورشگاه ھای نا مناسب و يا به خانواده ھای نا مطلوب سپرده 

مال چنين حقی به زور قانون بر ولی اع. ه می کنندو با آلودن آنان به فساد اخالقی، والدين شان را روحاً شکنج

 ديگريست که روياروئیجوانان خود شان، آن ھم برای دولتی که خود مروج و مددگار ھرنوع فساد اخالقی است، نو

  .به سيه روزی جوانان جامعه می افزايد

ال انگلستان از طريق راديوی  س١٦ بناًء ھمانند انعکاس شکوه از افزايش بيماری ھای مقاربتی در نوجوانان زير 

 در ازاء پول، ھمچنان زندگی المان ئیبی بی سی؛ بازتاب تلويزيونی روابط نامشروع جنسی نوجوانان دختر مدرسه 

ی در شھر ھای دور از محل سکونت والدين شان و سر انجام جدا شدن المانکردن سه چھارم فرزندان بزرگ تر 

ساله از خانواده، بی ثمر ماندن زندگی والدين را در پايان تحمل تمام ١٦الی اکثريت فرزندان؛ به ويژه دختران با

لذا اين امر بر ھمان عدم تمايل برای تشکيل خانواده و پيدا کردن کودک . زحمات جريان پرورش نشان می دھد

 نفر به دنيا ٩قط ی فالمانوجود آمده و سبب شد تا اکنون از ھر ھزار نفر ه  بالماناضافه گرديد که پس از جنگ در 

 ١٩٦٠ متولدين پس از سال ٤٦%اصالً ازدواج نکرده اند، ) مليون نفر١٧(یالمان ٢١%از اينجاست که . می آيد

تحصيل کرده؛ پس از ۀ  سال٣٩ تا ٣٥ از زنان ٤٠% مليون نفر به شمول ١٨،٤ھرگز ازدواج نخواھند کرد و 

 ھزار پوند به ٥٠انگليسی به مبلغ ۀ  سال٢٣ تا ١٢ دختران فروش: اما مواردی مانند. ازدواج نيز بی فرزند ھستند

  .شيخ ھای عرب که اغلباً ناشی از فقر خانواده ھای انگليس است، غير از گرايش فوق الذکر می باشد

تبار کليسا نيستند که حرام بودن ازدواج خويش را پذيرفته و تخلف از آن را " مريم"زنان راھبه ھای ۀ البته ھم

و نا آرامی ھای جسمی و روانی؛ برای ) تنيدگی(بلکه آنان عالوه بر تحمل استرس . بھشت بپنداردۀ جادانحراف از 

ی ضد جلوگيری از طفل دار شدن، به مناسبات غير نورمال جنسی گرفتار شده يا به افزايش مصرف دارو ھا

ايدز، تبخال پوستی تناسلی، سوزاک و سفليس، آماج : بارداری پناه برده و در کنار امراض واگير و مرگبار مقاربتی

ھکذا سيستم نا سالم غذائی، تأخير در ازدواج تا سنين باال . ابتالء به انواع سرطان ھا مانند سرطان سينه نيز شده اند

  .حث نمی باشندو چاقی ھم سرطان زا اند که موضوع اين ب

 طالق، امراض مقاربتی پی ٧٠٠%  مسلماً آميختن ھمه ارزش ھای معنوی جامعه ی انسانی با مسايل جنسی، رشد 

آن را ترويج تفنن، رنگ و الک و ۀ سرمايه داری که عصار" فرھنگی"و شھکار ١٩٦٠آمد انقالب جنسی سال

ی آن نيز المانغير رسمی می سازد؛ در شکل نقاشی زنان غرض آماده سازی شان برای بازار فحشای رسمی و 
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زندگی پس از خود شان بوده و ايجاد فجايعی را سبب شده است که يک ۀ ادامۀ ھمانند بقيه اروپائی ھا، بيگانه با انديش

  .ره آورد آن ھا مشکل کنونی دموگرافيک دامنگير اين کشور می باشد

 معنی انکار يا بی توجھی به تبعيض غير انسانی و بھره کشی   اين ارزيابی فاکت ھا و فکتور ھای واقعی موجود به

زنان با مردان تلقی ی به بزرگی برابری انسانی اجتماعيۀ لأن و يا خالی ذھن بودن در قبال مسجنسی جاری از زنا

فرجام راديکال ضد سرمايه داری؛ گفتمانی است که ۀ آن با مبارزۀ فمينيستی و رابطۀ جايگاه مبارزۀ لأزيرا مس. شود

اثر گذاری بھتر و بيشتر بر يکی از روند ھای سياسی و جنبش ھای اجتماعی تاريخی ۀ سمت و نحوۀ ن کنندييآن تع

يعنی انتخاب بين سير چارنعل پوتنسيال مبارزاتی زنان در سراب ريفورميسم و يا آميختن اين نيروی عظيم . می باشد

 و اخالقی آن؛ ئیام زباله ھای تيوريک، سياسی، حقوقی، قضاسرمايه داری و تمۀ اجتماعی در راستای نابودی سلط

کارگرچنان گره خورده است که بدون داشتن ۀ به مثابه راه حلی اساسی در ورای نظم موجود، با امر آزادی طبق

  .نسخه ھای داروی ضد حاملگی قابل تحقق می باشدۀ ضرورت به تبعيض جنسی يا توصي

زات چرکين روبنای جامعه روئيده است؛ نه ھويت آن متعلق به فرھنگ اجتماعی اما انگل سرمايه داری که بر افرا

) ھمه داشته ھای مادی و معنوی جامعه(چه فرھنگ . است و نه ويژگی ھای ذاتی اش جزء فرھنگ جامعه می باشد

عنوی می ی است که شامل فرھنگ مادی و فرھنگ م افزار ھا و ساختار ھای اجتماعيعبارت از باور ھا، رفتار ھا،

ابزار، ادوات، وسايل کار، ماشين آالت، وسايل :  و محصوالت قابل لمس، ماننداءفرھنگ مادی شامل اشي. شود

ارزش ھا، ايده ھا، علوم، ھنر : زندگی و مسکن می شود و ھمه پديده ھائی که از عناصر فرھنگ غير مادی، مانند

 قوانين، تکنيک و فن اند؛ به نام فرھنگ معنوی ياد می ھا، فلسفه، ادبيات، طرز تفکر و استدالل، زبان، سياست،

  .گردند

رشد خود به تمدن يا آميزش ۀ  يافته و درنتيجاانسانی بنۀ ھمچنان فرھنگ بر نيازھای مادی و معنوی طبقات جامع

 ولی ھرفرھنگی الزاماً تمدن نبوده ولی ھر تمدنی فرھنگ. تاريخی فرھنگ با خوی و اخالق شھری انجاميده است

ھم چنان ھر . تمدن استۀ می باشد و اما تمدن ابعاد عمومی تری دارد در حالی که فرھنگ يک بعد محتوای حوز

 يا بازتاب تمدن ئیفرھنگی خود را دارد؛ چنانچه نمود تمدن کشاورزی در سنت گراۀ تمدنی بازتاب تاريخی ويژ

ی اجتماعيۀ ولی سرمايه داری؛ فقط رابط. ابدي یصنعتی در مدرنيته و تمدن الکترونيک که در انفارماتيک انعکاس م

آنچه ھم که تميز ثروت را از سرمايه ممکن می سازد  .می باشد که يک ثروت اجتماعی را به سرمايه تبديل ميکند

بنابر اين تکامل فرھنگ، تمدن و رشد نيرو ھای مؤلده باوجود ھمزمانی تاريخی آن ھا با . بھره کشی از انسان است

  .ی، ھيچ نياز و تعلق منطقی به آن نداردسرمايه دار

 و فساد اخالقی اء که بر مبنای منطق فاشيستی اش از فرھنگ تعبير دينی و تفنن، فحشالمانولی حاکميت موجود 

؛ المانۀ و يک فرھنگی بودن جامع" چند فرھنگی"ۀ سرمايه داری را دارند، با اباطيل مضحک نفی جامعۀ ويژ

ريم زندگی خصوصی افراد ايجاد می کند تا آنان را به جرم خارجی بودن به دسته ھای بستری را برای تھاجم بر ح

با يک چنين ديدگاھی . خارجيان مفيد و مضر تقسيم کرده و از کوچک ترين آزادی ھای اجتماعی محروم شان سازند

اجيف نا ممکن به ھرصورت ار. اروپا ناميدند" کلتوری" را به حق مرکز المانشھر اسن ٢٠١٠است که درسال 

 زمانی در بلند ترين مدارج ھيرارشی حاکميت فاشيستی موجود نشخوار می المانبودن انتيگراسيون خارجيان مقيم 

شود که توده ھای پناھجو را به جای يک محيط انسانی در گتو ھای شبيه به اردوگاه ھای نازی ھا با ميعاد ھای 

  .طويل المدت محبوس ساخته و می پوسانند
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سرمايه داری جھانی دارای قدرت زياد ۀ  عضوی اروپا و يا تمام کشور ھای زير سلط٢٧ ۀ يا اتحاديالمانچه   اگر 

اقتصادی ھستند ولی از تمدن و فرھنگ؛ به جز بحران فراگير معنوی که خطرناک تر از بحران اقتصادی است، در 

در آن نه نقش تمدن ساز بلکه نقش تمدن  المانآنچه ھم که ھست، امپراتوری ھای سرمايه داری . آن خبری نيست

امری که با وجود جبروت کاذب سرمايه داری اين کشور؛ تا موجوديت ھمين ساختار اقتصادی . سوز را داشته اند

اجتماعی کنونی و اوضاع رو به وخامت اجتماعی، اقتصادی، سياسی، اخالقی، تعليمی و تربيتی آن، امکان تصحيح 

  .و تالفی آن وجود ندارد

  

 سيستم کنترول، تفتيش عقايد و محاکم ھيتلری موجود

با پيدايش انگل اجتماعی استثمارگران ومالکيت آنان بر وسايل توليد؛ غرض تداوم بھره کشی از بردگان و حفظ ثبات 

 وجود آمد تا در تداوم استثمار وه جامعه ای که عميقاً در بيعدالتی فرو رفته بود، يک دستگاه جبر و سرکوب نيز ب

استثماری ۀ در نتيجه سلط. نادار دفاع کندۀ  طفيلی ھای متمول جديد برجامعه از منافع آنان در برابر طبقئیحکمروا

بنابراين دولت درپروسه ھای تصادمات طبقاتی جامعه، حيثيت نماد . با اختراع اين دستگاه يعنی دولت نھادينه شد

در اين راستا؛ دولت از شيوه ھا و . درت اقتصادی می باشندسياسی طبقه ای از انگل ھا را دارد که دارای قۀ سلط

 به جای ئیمذاھب و اديان مختلف اعم ازکھنه ومدرن، ترويج فرع گراۀ زمينه سازی برای اشاع: شگرد ھائی چون

پديده ھا، پروسه ھا ومعضالت اجتماعی، تعميم تفنن، دروغ بافی، دغلبازی، عوام فريبی و رھزنی ۀ پرداختن به ريش

ثری کار ربوروکراسی وحشتناک جاری به شکل ما مشارکت گروه ھا و نھاد ھای آدمخوار سرمايه داری به کمک ب

  .می گيرد

ممنوعيت اعتراض :  ولی متناسب با کم اثر شدن يا بی ثمر ماندن تمامی شيوه ھا و شگرد ھای حيله گرانه ای مانند

؛ کنترول حريم "دموکراتيک" خالف تمام ادعا ھای مانالسياسی و اعتصاب عمومی، حاکميت موجود سرمايه داری 

اين کنترول از . ن سياسی خود دست می زندات بخشيده و ھمچنان به ترور مخالفزندگی خصوصی افراد را شد

عرصه ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی و : کودکستان ھا تا تمامی حوزه ھای ديگر زندگی شھروندان مانند

البته آسان ترين شکل کنترول عمومی و گسترده؛ با . ن وسايل و تکنالوژی اعمال می شودارتباطات، با پيشرفته تري

تيلی "ھزار کاربر ھای انترنتی و مشترکين ٦٠٠مليون و٣٨گذاشتن فلترھائی باھمين مقصد در مسيرھای ارتباطی 

" سودمندی"که بنابر کمره ھای مخفی در منازل خارجی ھا تحقق می يابد " قانونی"ھم چنان نصب " کمونيکاسيون

کنترول اين ارتباطات؛ قيمت آن نه تنھا از قيمت خدمات ترانسپورت عمومی بلکه ازقيمت آب آشاميدنی ھم ارزانتر 

 در افغانستان و کنترول المانيکی از اين سری افتضاحاتی که بازتاب جھانی يافت فعاليت ھای جاسوسی . باشد می

  .ند کنترول مکالمات وزير تجارت آن بوداسناد و ارتباطات مقامات دولتی، مان

اين کنترول حريم شخصی شھروندان در حالی منحيث سند نقض آشکار حقوق انسانی شھروندان صورت می گيرد 

 تا کنون چون بال گردانی بر پيشانی جنايت کاران ١٩٤٨ دسامبر ١٠جھانی حقوق بشر از تاريخ ۀ که تومار اعالمي

ويژه از آن جھت برای خارجيان مقيم ه  بالمانمچنان قلمرو حاکميت ماکياوليستی ھ. دو جنگ جھانی آويزان است

اين کشور خفقان آور است که عالوه بر ناگزيری آنان در قبول ارزش ھا، معيار ھا و محتوای فرھنگ مسلط اين 

رجی ھائی فردی شان، تعھد اجباری در تحمل ترک سنت ھای اجتماعی خود، حتی خاۀ کشور و خالف ميل و اراد

ی مورد الماناستفاده ھای ديگر؛ به ويژه ھنگام دادن ويزای دايمی يا پاسپورت وء ھستند ضمن سالمانرا که متولد 

داشتن عضويت يا رابطه با گروه ھای تروريستی، شرکت درعمليات : االت احمقانه ای مانندؤبازپرس اضافی با س
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اھانتبار از وی درخواست ۀ ره تر اين که در ختم چنين مصاحببمبگذاری يا بلديت با ساختن بمب قرار داده و مسخ

ھمچنان اين پروژه ھای جاسوس سازی در اين کشور حتی توسط . ھمکاری با سازمان ھای امنيتی خود را می نمايند

  .ھر يک از احزاب رقيب حاکميت به صورت مستقل و جداگانه نيز انجام می گيرد

قوای سه (ھا بر حقوق انسانی شھروندان ازطريق ارکان اساسی دولت مدرن البته دست آورد اين سری از دستبرد

چه انحصارات . در راستای جاودانه ساختن بھره کشی از انسان و دفاع از منافع سرمايه داران سير می کند) گانه

ست دارند، برای مقننه را نيز منحيث افزاری در دۀ مجريه بلکه قوۀ واتحاديه ھای بزرگ سرمايه داری که نه تنھا قو

 ۀاما قو. متناسب مورد نياز سفارش داده و به دست می آورد" قانون"قانونی ساختن ھر جنايت خود؛ به راحتی يک 

برخوردار است، آنچنان يکه تاز بوده است که حتی پس " استقالل"بل ارکان ديگر دولت از قضائی که در مقا

وليت در ؤ؛ خود دوسيه ھای بزرگی از مسالمانونين تاريخ خۀ ازجنگ جھانی دوم قضاتی را که به گواھی دو دھ

خطرناک تر اين که ھمان قضات نه تنھا محاکمه  . جنايات و کشتار ھای جمعی دارند، ھيچ مرجعی برکنار نتوانست

 نقش اساسی داشته و تا ايام بازنشستگی خود کماکان، بدون نشستن غبار تبدالت قضائیۀ نشدند بلکه در باز سازی قو

عوامفريبانه و نوبتی حکومت و مجلس پارلمان، در ھمان پست ھای قضاوت بدون کوچک ترين مزاحمتی به کار 

  .قضائی موجود محصول و مديون کار آنان استۀ خويش ادامه داده و قو

مبرگ اما اين واقعيات مسلم را کسانی بھتر درک می توانند که از محاکم اسن تا درسدن، از نورنبرگ تا ھام و از با

آری، اين . تا مونستر، خالصه در ھر يک از بيداد گاه ھای فاشيستی موجود؛ حد اقل يک بار سردچار شده باشند

اند ولی فقط درنداشتن اختيارات کافی برای محکوم کردن راسيست " مستقل"قضات در ھر شھکار ضد انسانی خود 

جوان ترک را " رمضان اوجی"آنھا مثالً حق ندارند قتليعنی . ھا است که آنان به عدم استقالل شان اعتراف می کنند

قطار شھری ھامبورگ ) لند ويھر( توسط نازی ھا در ايستگاه ١٩٨٥ دسامبر سال ٢١محکوم کنند که به تاريخ 

  . توسط آدمکشان نازی به قتل رسيد

 ھزار ٥ر قاضی،  ھزا٢١ آئين نامه و دستورالعمل؛ ٥٠٠٠ قانون و ١٩٠٠  اين سيستم قضائی که برای تطبيق 

ويژه ه  برای مکيدن خون مردم بڅارنوال ھزار وکيل مسايل حقوقی، مدنی و ھزاران ١٠٠، ئیوکيل مدافع جزا

ھمچنان ھر کارمند دولت می تواند بدون نياز به سند و مدرک جرمی، حتی بدون شاھد؛  خارجيان دراختيار دارد،

 اجازه ندارد ھمکاری وزارت داخله را با زندانی کردن و ولی ھيچ کس. ھر کسی را که بخواھد متھم ومحکوم کند

 انگشت گذارد و يا امريکاجنايات سرکوبگرانه و انتقال متھمين غرض شکنجه کردن به کشور ھای مورد نظر 

  .محکوم کند

اطر خه است؛ ب" قتل ھای پنھان" نيز ھمانند بقيه اتباع آن قادر نباشند دولت خود را که دولت المان شايد قضات 

کشتار مخالفين سياسی اش با صحنه سازی و تصادف ھای جعلی محکوم کند يا بپرسد که چرا اتوبان اشتوتگارت به 

 شھرت جھانی المانليس مخفی وتوسط پ) اف. آ.  سرخ ـ ارارتش شاخهبادر ماينھوف ـ (عنوان قتلگاه اعضای گروه 

  .دارد

 فبروری ١٥اھل توگو که در روز ۀ  سال٢٧ دانشجوی ،ير تتنھا در مورد رمضان اوجی جوان ترک يا زئه  ھکذا ن

  که در شھر المانسياستمدار ترک تبار حزب سوسياليست ھای " گيازتين سايان" در شھر ماگدبورگ و ٢٠٠٦

مصری که به ۀ  سال٣٣زن " مروه الشربينی"خصوص در مورد دکتورس ه برلين قربانی اوج جديد فاشيسم شدند، ب

ی المان." آلکس دبليو" توسط المان" درسدن"دادگاه شھر " لوندس کريچ" در دادگاه ٢٠٠٩سال  جوالیتاريخ اول 

 و  صالحيت خود استفاده نکرده و به رسم اجداد شان از  عمداً از حق، استقاللئی ساله به قتل رسيد؛ قضات گو٢٨
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بود، " مروه الشربينی"اھانت به که در ھمين محکمه متھم به مزاحمت و . آلکس دبليو. کشتن يک خارجی لذت بردند

شوھرش " علوی علی عکاض"اين زن مظلوم  را در داخل سالون دادگاه، جلو چشمان پسر سه ساله اش مصطفی و 

  . توسط ھژده ضرب چاقو به قتل رسانيد

فير در نظرش مجرم می باشد؛ پای شوھر مروه را در حالی با " موی سياه" که ھر آدم الماناما پوليس جنايت کار 

تنھا ه ولی ن. ی مھاجم خالص کندالمانگلوله شديدأ مجروح ساخت که می خواست فقط خانم مظلوم خود را از دست 

درسدن برای خاموش کردن صدای اين خانواده به ۀ قاضی بيدادگر و بقيه مقامات محکم" کريستيان آوناريوس"

در حالی که . را در سکوت ننگينی مدفون نمودند نيز اين فاجعه المانيالنه ای تالش کردند بلکه مردم ذانحای ر

مدعی کشته شد، شوھرش با حالت وخيم صحی در بيمارستان رفت، اخبار مربوط اين فاجعه سانسور می شود و 

. خواند  انعکاس اين خبر را مربوط به مانور ديپلوماتيک ايران میالمانسخنگوی دولت فاشيستی " اولريش ويلھلم"

ه بدون کدام حکم محکمه؛ قرآن و تفاسير وی را ب  به منزل مروه الشربينی حمله برده ومانالدرعين حال پوليس 

  . ی دست و پای کنندالمانعنوان اسناد باخود بردند تا سند برائتی برای جنايتکار 
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