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  ھادی شمير: نويسنده

  ٢٠١١ اپريل ٢١

 

   فاشيسم"فضای حياتی"ھوای رايش چھارم و 

٤  

  

  قدرت اقتصادی و افسار گسيختگی فاشيسم المان

ليد نا خالص داخلی بوده از نظر درآمد بزرگ ترين کشور صادر  سومين کشور جھان از نظر توالمان 

 ٤٩١٦کاال درجھان با حجم ساالنه ۀ  مليارد دالر و دومين کشور وارد کنند٣٩٠٤کاال با حجم ساالنهۀ کنند

ۀ انرژی برق در اروپا و پنجمين مصرف کنندۀ اين کشور بزرگترين مصرف کنند.  مليارد دالر است

 در جايگاه سوم قرار المانقدرت خريد . آن از داخل تأمين می شودۀ که دو سوم حصانرژی در جھان است 

تلفن ۀ ی و ساختمانی، دستگاه ھای فرستنده و گيرندئ، مواد کيميائیمواد غذا: داشته و از اقالم صادراتی آن

ت ، کشتی، لکوموتيف، توربين ھای گازی، وسايل برقی، تجھيزائیھای ھمراه، زره پوش، زير دريا

ه ب. موتوری، فوالد، اسلحه، سگرت و لوازم اپتيک می باشدۀ ميتالورژی و چاپ، موتر و وسايل نقلي

تکنالوژی و صنعت در خدمت ( رشد تجارت اسلحه که تبلور دکترين ٢٢%خصوص طی سال ھای اخير با 

نسان ھا می اسلحه و مھمات کشتار وسيع اۀ پس از امريکا و روسيه بزرگترين صادر کنند) صنايع نظامی

  .باشد

 صادرات المان ٢٠٠٩طی پنج سال تا : بين المللی پژوھش ھای صلح در استکھلمۀ  اساس گزارش مؤسسهب

 صادرات ١٤%جمله  من. جھان رسانيده استۀ تجارت اسلح١١%نظامی خود را دو برابر ساخته و به

بوط می شد که يونان طی ھمين  آن به يونان مر١٣% آن به افريقای جنوبی و ١٢% به ترکيه، المانۀ اسلح

  .پنج سال يکی از پنج کشور جھان با بيشترين خريد اسلحه بود

بوده و در کمبود معادن؛ بانکداری از ) اقتصادی متکی بر تجارت( نمونه ای از مرکانتليسم الماناقتصاد 

؛ المانسرمايه داری بنابر اين پايه ھای اقتصادی اليگارشی غول . منابع مھم درآمد ارز خارجی آن می باشد
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کارگر به شمول ۀ که بر روی سرمايه ھای انباشته شده از دسترنج کار اضافی طبق" قھرمان صادرات"اين 

کارگر يا ۀ تنھا با يورش طبقه  شده؛ چنان لرزان و شکنند است که نانيروھای کارارزان خارجی بن

جوامع آماج تھاجم " ای اقتصادیرياضت ھ"يا " مقاومت ھای منفی"اعتصاب عمومی اش بلکه حتی با 

چنانچه اين کشور باوجود در دست داشتن يک چھارم توليدات نا خالص . استثماری آن نيز فرو می ريزد

خاطر عدم توازن اقتصادی ذاتی اش پيوسته در معرض خطرات افزايش قيمت ھا و تورم ه اويرو؛ بۀ حوز

حرانات اقتصادی جھان سرمايه داری مانند بحران سال يا انفالسيون و ديفالسيون قرار داشته و در برابر ب

  . در صد کاھش داد، درمانده و بی دفاع می باشد٥، ٢٠٠٩ که توليد ناخالص داخلی آن را در سال ٢٠٠٨

ويژه پس از تصويب ه مرگبار جنگ جھانی؛ بۀ فرار مغز ھا از ويرانه ھای فاجعۀ در حالی که در ادام

 نفر دانشمند ٧٠٠ اولين گروه از ١٩٤٥ نومبر سال ١٩در روز " منترو"توسط " گيره کاغذ"ۀ پروژ

ی که ھمه از اعضای حزب جنايت کار نازی بودند، وارد امريکا شده و در پروژه ھای پژوھشی آن المان

سرمايه داری که بنابر " اخالقی کردن"از جانب ديگر ھم با وجود دعوت به . کشور مشغول کار شدند

بناًء .  سود محوری آن؛ ھيچگاھی يک چنين تراکم عظيم سرمايه تحقق يافتنی نبودمتناقض بودن با منطق

کارگر مايه می گيرد، قدرت کنونی خود را مديون زنجيره ای از ۀ جان طبقۀ  که از شيرالماناقتصاد 

مانند؛ (، دستمزد ھای نجومی، دالل بازی بورسی و رشوه دادن )مانند؛ تيليکوم(فساد مالی : افتضاحات

، )المانمانند، شرکت پست " (ليشتن اشتاين"، فرار از ماليات به بھشت ھای مالياتی چون )رکت زيمنسش

، حتی ھزارھا نمونه از توطئه و ترور می )مانند؛ شرکت فولکس واگن( برای اعمال نفوذ اءتشويق فحش

  .باشد

؛ مترقی و "دموکراسی"ملمع با آن که اين فجايع ذاتی سرمايه داری در پناه جبروت کاذب اقتصادی آن با 

کارگر، آمار رسمی نيز رشد اقتصادی ۀ جاودانی وانمود می شود ولی حتی قبل از نبرد سرنوشت ساز طبق

 تا ٢٠١٠چه از آغاز سال . دھد رشد جمعيت آن نگران کننده نشان میۀ سرمايه داری اروپا را به انداز

در حالی که اين ميزان در .  بود٠،٢%اروپا ۀ دي کشور اتحا٢٧کنون ميانگين آھنگ رشد اقتصادی در کل 

 ھمه تا خرخره در ئیدولت ھای اروپا.  بوده است٦،٥% و در ھند ٨%، در برازيل ١٠%چين حدوداً 

 توليد نا خالص داخلی آن ھا و ١١٥% بدھی ھای دولتی ايتاليا و يونان ٢٠١٠در سال : قرض فرو رفته اند

د نا خالص داخلی شان بود و آھنگ رشد بدھی ھای اتحاديه اروپا  تولي٧٧،٦%بدھی ھای دولتی فرانسه 

 توليد ناخالص داخلی رسيد که صادرات ٦٥% به ٦١% از الماندر نتيجه بدھی ھای دولت .  بود٠،٢٦%

 را نيز افزايش داده و در معيت گنديدگی ذاتی سرمايه داری آن ھا را تا ئیآن بدھی دولت ھای ديگر اروپا

  .ودی بدرقه می کندپرتگاه نابۀ لب

 ولی اين وضعيت کنونی شامل حال تمام حاکميت ھای سرمايه داری جھانی می شود که دوران بزرگترين 

 آنرا برای بلعيدن منابع ثروت ھای ،انحصارات ماورای ملیۀ تحوالت، حدت تضادھا و رقابت ھای وحشيان

حاکميتی که با زنجير نا . می گذراندزير زمينی، نيروی کار ارزان و قاپيدن بازار ھای فروش از سر 
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موزونی رشد سرمايه داری بر پشت امواج خونين جنگ ھای بی سرانجام بسته شده و به سوی تجديد 

  .متواتر تقسيم جھان سير می کند

 که بار سنگين جنايات خونين سه امپراتوری سلف خود را نيز بر دوش دارد؛ بنابر الماندر اين ميان دولت 

سرمايه، تدارکات و مداخالت نظامی، با حرکت سايه ۀ  ھوای رايش چھارم با صدور گسترددر سر داشتن

القی دارد که اجدادش تجاوزگر کنونی جھانی رو به سوی با قدرت ھای تئیوار در معيت سردمدار امريکا

  .در آن مدفون شده اند

نتاين، برازيل، شيلی، ھند،  غرب در ممالک ارجالمان سرمايه گذاری ھای ١٩٧١لذا در حالی که تا سال 

 ٩٦٤٩،٧در مجموع ) يرئزا(نيا، ترکيه، ونزويال و کانگو کولمبيا، ليبيا، مراکش، مکسيکو، نايجريا، اسپا

مليون مارک بود؛ از ربع اخير قرن بيستم به بعد که جمھوری ھا و اقمار شوروی نيز شامل اين طيف 

 قرار المانويژه ه سرمايه داری غرب بۀ لجام گسيخجھانی گرديد، اين کشور ھا ھم آماج صدور وسيع و 

ی در عرصه ھای المان شرکت ٥٠٠٠بنابر اين از کار روی ذخاير زيرزمينی سايبريا و فعاليت . دارند

رئيس " ھورست کوھلر"تجارتی و اقتصادی ايران تا حضور کنونی اين کشور در افغانستان که به قول 

فع اقتصادی و تجارتی کشور شان بوده است تا ده ھا مورد ديگری که ؛ ھمه به خاطر مناالمانجمھور سابق 

  . انجام می يابد،ھمه در راستای پايه ريزی اقتصادی يک امپراتوری فاشيستی ديگر

بالکان به ويژه کوزوو، کامبوج، شاخ :  در بقيه نقاط جھان مانندالمان به ھمين ترتيب حضور نظامی 

 در چوکات نيرو ھای "ارتش ھيتلری" نفر از افراد ٤٦٠٠ه اش با افريقا، عراق و سھم گيری فعاالن

ھزار نفری زير امر پنتاگون در افغانستان که با دستياری جنايت کاران مزدور بومی شان ١٥٠اشغالگر 

چه اين تجاوزگران که می کوشند . يای ايجاد يک رايش ديگر استؤمشغول آدمکشی می باشند، بيانگر ر

 قبل سرمايه داری را در کشور ھای مورد ھجوم خويش حفظ نموده و در ھم آھنگی با تمام اشکال استثمار

نياز ھای انحصارات سرمايه داری خود مھار زنند، ھمچنان عادت دارند با حکومت ھای ضد مردمی و 

  .ملوک الطوايفی کار کنند

فروش و نقش آنان در حال حاضر به غرض اجرای چنين تعھدی و با وقوف کامل بر اھميت بازار 

اين . ترانزيتی کشورما در تجارت منطقه؛ روی منابع سرشار زير زمينی سمت شمال افغانستان لم داده اند

جمعی آزادی خواھان و دسته رھزنان که در مواقع بيکاری خود با جمجمه ھای بيرون آمده از گورھای 

اين ۀ  موافق ادامالمان مردم ٢٩%قربانيان بيگناه تجاوزات قبلی فوتبال بازی می کنند، در حاليکه کمتر از 

حفريات شبانه و غارت ھست وبود ۀ  عالوهحضور آنان در افغانستان ھستند؛ يکی از مشغوليت ھای شان ب

ئی ھم است که بايد آنجا ھا را با مشارکت سرزمين ما، سازماندھی عمليات انتحاری و کشف جاھا

  .اشغالگران ديگر به رگبار بمب و راکت ببندند

 مليارد ٣١ به ٢٠١٠ مثالً برای سال المانماشين جنگی ۀ يعنی ھزين" دفاعی"ۀ اگر چه ظاھراً کل بودج

ی کشتار رسد ولی معلوم نيست که چه مقدار آن را قشون تجاوزگر و ناقض حقوق بشر شان؛ برا دالر می

مھمات و سالح ھای کشتار وسيع به " فروش"مردم افغانستان به کار گرفته و چه مقدار آن سوبسيدی 
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ھمچنان کسانی که تاريخ شان . اسرائيل غرض تشديد و تداوم جنايات جنگی اش در خاورميانه می گردد

 که تداوی مجروحان مشبوع از محيالنه ترين دروغ ھای شاخدار می باشد؛ به مشکل می توان باور کرد

 انجام می يابد نيز از بابت باج و المان را که در بيمارستانی واقع در غرب ئیجنايتکار جنگی امريکا

  .ھزينه کنند! حساب بودجه ی نظامی نه بلکه از حساب کمک ھای انسانی

ر افغانستان ی که ساختن پوليس دزد، فاسد و جنايت کاالمانبه ھمين ترتيب يکی از شھکارھای اشغالگران 

کمک برای ۀ ولی به کاربردن عنوان عوام فريبان. می باشد نيز تبلور کامالً آشکار اھداف شوم آنان است

مال و نواميس مردم بی دفاع ما ساختن پوليسی که به يمن کار و پيکار ضد انسانی شان نه تنھا جان، 

و مضمون اساسی کار آنان ھيچ گونه ونيت ندارد بلکه ميخ را در ديوار مردم نگذاشته اند، با نقش مص

  .ھمخوانی ندارد

  البته نظاميگری جديد فاشيسم برای رقابت در بی ثبات ساختن، تجزيه، متالشی کردن و بلعيدن ملت ھا؛ 

 ھای سازمان ملل متحد و حمايتبر تکيه گاه ھای تکنيکی و مالی اقتصاد جنگی کنونی اش استوار بوده و 

استعمارگران که در راه رسيدن به اھداف . را نيز به دور خود دارد" اتون"پيمان اتالنتيک شمالی

خويش عالوه برتجاوز و اشغال، می کوشند ملت ھای آماج ھجوم خود را ازھم ۀ ستراتيژيک غارتگران

به ھر . بپاشند؛ درعقب اکثر خيزش ھای تبارگرايانه و قومی دوران کنونی بی شرمانه سنگر گرفته اند

 ھای جديدی را در راه اھداف روياروئیھويت ھای قومی خود ۀ يت طراحی شدصورت اين تقو

  .گلوباليزاسيون سرمايه داری بين المللی ايجاد می کند

  

  :نتيجه گيری

سرمايه داری که اساساً با بھره کشی از انسان مفھوم پيدا می کند، در تاريخ خونبار خود نه تنھا داخل قلمرو 

پس ازايجاد انحصارات واتحاديه ھای ماورای ملی؛ با ھر خزيدن به بيرون دولت ھای مربوط خويش بلکه 

ۀ طرف اھداف غارتگرانه از مرز ھای ملی، مرگ آفريده و روی امواج خون مليون ھا انسان بی دفاع ب

 بود که وارثين المانھای " رايش"يکی از اين رويش ھای فجيع تاريخی ھم پيدايش . جھانی اش شنا می کند

ون نيز از کشتار انسان ھا دست بر نداشته و ھر چند گاھی باز به ھوای ايجاد رايش ديگری افتاده و آن تاکن

برای آن، از حدود و ثغور حاکميت خود به بيرون ھجوم برده و وحشت ايجاد می " فضای حياتی"به دنبال 

  .کنند

شه با روکش ھای رنگين و اگر چه تھاجم و اشغال سرزمين ھای ديگر توسط امپراتوری ھای تجاوزگر ھمي

آراسته شده و يا آنرا در " دموکراسی"صدور تمدن، صدور سوسياليسم و صدور : عوام فريبانه ای مانند

ولی انحصارات سرمايه . الی مقدسات دينی می پيچانند تا برای توده ھای مردم آماج تجاوز قابل تحمل شود

اجم آنان نيز با ادعای برتری نژادی اقوام ژرمن؛  چنان تجاوزگران بی آزرم اند که شکل تھالمانداری 

  .ھمانند مضمون آن خشن و ضد انسانی می باشد
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 ئیھم تباران جنايت کار امريکاۀ  چه با يکه تازی ھيتلری و چه در سايالمانبه ھر صورت دولت تجاوزگر 

م را با تدارکات،  سرمايه، صدور کاال ھا و تصاحب بازار ھا و منابع مواد خاۀخود؛ صدور لجام گسيخت

  .تھاجمات و حضور نظامی خود در سطح جھان بدرقه می کند

 در ھر کانون تشنج، بحران و جنايت جھانی با پرسونل و تکنالوژی نظامی، المان از اينجاست که دولت 

آنان منجمله در افغانستان نيز با پرسونل و . امکانات تکنيکی و سھم بزرگ مالی، حضور ھميشگی دارد

ن قبلی مشايعت ا شان را تا گورستان کليه متجاوزئیمکانات ديگر نظامی خويش ھم تباران امريکاھمه ا

  .خواھند کرد

 برای اين رقابت در بازار و تأمين ھزينه ھای مداخالت و تجاوزات جھانی خود به عنوان راه المان دولت 

ھمانند پائين آمدن تقاضای بيرونی حل؛ مزد کارگران را چنان پائين آورده است که کاھش قدرت خريد آنان 

  .متقابل اقتصادی را سبب می شودۀ برای کاال ھای صادراتی اين کشور؛ پی آمد ضرب

آنان نه تنھا سرزمين ما را اشغال کرده اند بلکه در جھنمی که آنجا بر پا ساخته اند يک ملتی را نيز به 

ھزاران انسان " تساوی حقوق بشر" دفاع از اين تيکه داران دموکراسی که با ادعای. گروگان گرفته اند

اھالی شھر : بيدفاع کشور ما را به رگبار بمب، و راکت بسته و ھزاران کودک به دنيا نيامده را ھمانند

ھای ھيروشيما و ناگاساکی جاپان، شھروندان کشور ھای بالکان و توده ھای مردم عراق؛ قربانی کاربرد 

 حتی حق سفر قانونی به ،در کنار نقض کليه حقوق انسانی ديگر مردممھمات راديواکتيف دار کرده اند، 

بيرون از کشور را نيز توسط سفارت ھای مافيائی خويش نا ممکن ساخته اند تا آدم کافی برای کشتن 

  .کار می برند؛ در جا ھای خالی اصابت نکنده داشته باشند و مھمات جنگی را که ب

 مليون نفر آن خارجی اند؛ ولی به دور آنان چنان ٧،٢ المان جمعيت  مليون٨٢ھکذا در حالی که از حدود 

 عالوه با هب.  عقيم شودالمانۀ ديوار سفتی از راسيسم کشيده اند که ھر امکان انتيگراسيون شان در جامع

ويژه برای شھروندان کشور ھای اشغال شده توسط خود شان؛ اين امکان ه تشديد مشکالت پذيرش پناھنده؛ ب

حقوق "منشور ۀ يگر نزديک به صفر شده است، نه تنھا به اين ترتيب يک اصل ديگر رسميت يافتنيز د

 در المانسازمان ملل يعنی حق پناھندگی را نقض کرده اند، بلکه با قدغن کردن ويزای سفر آنان به " بشر

  .داری می شوندگروگان نگاه ۀ واقع خارجيان مقيم اين کشور در انزوای کامل قرار داده شده و به گون

خوب را در قبال دارد و آن ۀ اگر چه اين چنين نقض کريه حقوق بشر با آن که امر بدی است؛ يک نتيج

تاريک، درد ۀ زير ستم و آماج تجاوز جامعه به جای فرار به سوی يک آيندۀ اينکه افراد، گروه ھا و طبق

ن ييخود تعۀ ا به زور پيکار مسلحانآزاديبخش روی آورده و سرنوشت خود رۀ انگيز و مرگبار به مبارز

  .خواھند کرد

اما با آنکه ابعاد اشغال کنونی کشورما از اشغال آن توسط روس ھا واقعاً فجيع تر و وحشت آور است، ولی 

الشخواران بنيادگرای مسلمان بنابر تعلقی که به سرمايه داری جھانی دارند؛ ديگر نه از دھن ھای پر از 

سی شان چيزی به نام مقاومت در برابر جنايات جاری بيرون می آيد و نه در قرآن ر يا از اسالم سياالد

 که ی آنان، عکسهب. خويش آيتی را مبنی بر فرض بودن جھاد در برابر اين قشون فاسد و درنده می يابند
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 اش یئ و تأمين منافع شخصی خود را فقط در پناه ھمين تجاوز به حد نھااءسوار بر خر مراد اند؛ حاال بق

  .ميسر و عملی می بينند

سر انجام برداشتن درفش افتاده از دست ھای پيشمرگان گلگون کفن راه آزادی انسان از بھره کشی و 

يا مرگ يا "ۀ بخش کشور ما با شعار جاودانوان توانای پيکارگران جنبش آزاديانواع ستم؛ بار ديگر با باز

  .بر افراشته خواھد شد" آزادی

                    پايان                

  

 

 
 

  


