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  پایان پگیدا؟

  )SAV(آلترناتیو سوسیالیستی 

  آرام نوبخت: برگردان

ی از های از اکتبر سال گذشته تاکنون، تظاهرات

اروپا،  »اسالمی شدن«گرایان علیه راست سوي

همراه  »سدنرِد«، در شهر »دایپگ«موسوم به 

شاخه هایی در گوشه و کنار اعالم موجودیت با 

در  انشعاببه دنبال  .ه استیافتسازمان  آلمان

تعداد شرکت ، »پگیدا« درون گروه سازمانده

از  به جاي مانده کنندگان در هر دو جناحِ

 با این حال آن ها. عاب، سقوط کرده استشان

-نشده اند و نازي ها هم هنوز از صحنه محو

چنان آمادگی خود را براي توسل به خشونت 

هنوز زمان آن . گذاشته اندبه معرض نمایش 

  .ست که احتیاط خود را کنار بگذاریمنی

طبق آمارهاي پلیس، دو هزار تظاهرکنندة 

در نزدیکی  واقع» تمارکْنوي« ناحیۀ پگیدا در

فوریه  9عصر دوشنبه  ،آلمان »سدندر«شهر 

این رقم  که برخی اعتفاد دارند. تجمع کردند

هزار  3از  در عوض است و پایینبیش از حد 

در قیاس با با این حال . دننفر صحبت می کن

یک  رقم بیانگر ، این»پگیدا«نقطۀ اوج جنبش 

چنان باید اما ما هم. قابل توجه است طسقو

 راسیستی با هاي که تظاهرات سعی کنیم

معمول به یک امر  ،هزاران شرکت کننده حضور

  .تبدیل نشود و طبیعی

به عنوان رهبر  ش، که استعفای»لوتس باخمان«

در ت هاست فراموش شده، ظاهراً مد »پیگدا«

ها حضور هرات اتظ مقام سخنران در این

 »گوتس کوبیتشک« ،سخنران اصلی. داشت

نویسنده و بازیگر اصلی جنبش  بود؛ یعنی

که از ) Neue Rechte(» راست جدید«

- میق نازي ها برخوردار است و پیشحمایت ع

صحبت کرده  »الیپزیک«تر در تظاهراتی در 

دربارة  ،»پگیدا«کمیتۀ سازماندهی . بود

پگیدا در شاخۀ ( »لگیدا«و  »باخمان«

 و جدل هاییبحث عاب شنو نهایتاً ا) الیپزیگ

بر سر این  موجود با این حال شکاف. بود کرده

پناهندگان حمله کند یا  به نبود که جنبش باید

اسالم؛ بلکه مسأله این بود که سازمان تا چه 

هاي نازي  »هولیگان«حد علنی باید خود را با 

به مراتب راست تر  شاخه هايیا سازماندهان 

و  ؛معرفی کند »ولز«و  »الیپزیگ«در  »پیگدا«

از  »لوتس باخمان«ند مانند کسی می تواآیا 

با این و  دهیتلر بگیر به شکلخودش عکسی 

  جنبش را رهبري کند؟ هم هنوزحال 
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حزب محافظه ، )AfD( »آلترناتیو براي آلمان«

دید، که خود را طی کار راست و پوپولیست ج

یک سال گذشته تثبیت کرد و وارد انتخابات 

مردد بوده  »پگیدا«شد، در حمایت خود از 

با وجود سخنرانی هاي نژادپرستانۀ . است

الکساندر «ی آن، اللحن چهرة اصل شدید

جنبش  يبا نازي هااین حزب ، )AfD( »گوالند

-گیري حزب همکه با تصویر و جهت »پگیدا«

به همین دلیل، . ند، مشکل پیدا کردخوانی ندار

AfD  سخنگوي  روترِگروه انشعابی میانهاز

حمایت کرد و به  »کاترین اورتل«سابق پگیدا، 

آن ها . او متوسل شد بهتملق و چاپلوسی 

 ،»دمکراسی مستقیم براي اروپا«تحت عنوان 

فوریه  8هوادار را در تاریخ  500نزدیک به 

  .بسیج کردند

تناقضات میان جناح هاي انشعاب، پرده از 

و گروه سازمانده  »پیگدا«ود در جمختلف مو

تر و هواداران او، بیش »اورتل«. آن برداشت

سوسیال حزب «نمایندة جناح راست 

گرا و و حزب راست) CDU( »دمکرات

، »باخمان«بودند، درحالی که  AfDپوپولیست 

تر به سوي و شرکا، بیش »زیگفرید دابریتس«

تمایل » راست جدید«بخش هایی از حزب 

هولیگان ها ( HoGeSaدارند و می خواهند در 

و  NPDنازي نئو، حزب )علیه سلفیست ها

ا هنوز در آن ه. سایر گروه ها درگیر شوند

ضدیت تالشند که مردم را از طریق تهییج به 

بهره از طریق روسیه، و همانند اورتل،  با

 TTIPبرداري از جو عمومی ضد توافقنامۀ 

 ترانسو سرمایه گذاري  يتجار مشارکت(

  .بسیج کنند ،)آتالنتیک

چنان زهدانی که از آن بیرون خزید، هم«

  »...نیرومندتر می شود

در نمایشنامۀ  »برشتبرتولت «آیا آن چه 

دربارة » صعود ممانعت پذیر آرتورو اوئی«

هیتلر و فاشیست ها نوشت، عاقبت پایان 

 پگیدا خواهد بود؟ نزاع میان گروهداستان 

دور از  بسیاري از مردمِ ،ازمانده جنبشس

با این . تظاهرات را به وحشت انداخته است

یک  قد و قوارةتا  حتی اگر اعتراضات ،وجود

آب برود، باز هم این هسته به  هم هستۀ سخت

الیۀ محافظه . است شکل رعب انگیزي بزرگ

 فقدان یکوازي، که تا زمان کار خرده بورژ

آلترناتیو ملموس از سوي چپ پذیراي عقاید 

براي . نژادپرستانه است، هنوز وجود دارد

داوري ها و عقاید بخشی از این الیه، پیش

اعتراضات . تنژادپرستانه تثبیت شده اس

جدید نژادپرستانه علیه سکونتگاه هاي 

پناهجویان، اسالم و غیره، می تواند باري دیگر 
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یا یک سازمان دیگر صعود  »پگیدا«زیر پرچم 

نازي ها و راسیست ها اعتماد به نفس . کند

تر بخش یافته اند و تندروي بیش يجدید

. است امکان پذیر »پگیدا«هایی از هواداران 

با مشعل هایی در نازي  40وریه، ف 6روز جمعه 

مقابل یک منزل پناهجویی در  دردست 

در وقت آن ها . تجمع کردند »ونددورتم«

دها را به عمل تبدیل یاین تهدمناسبت 

حمالت به منازل پناهندگان طی . خواهند کرد

، دو برابر یا طبق »پگیدا«روزهاي اعتراضات 

  .برخی آمارهاي دیگر حتی سه برابر شد

  ومت، تعیین کننده استمقا

هر کسی که رسانه هاي بورژوایی را نگاه کند، 

دا خواهد کرد که مشکل این احساس را پی

رهبران آن ، نزاع درونی میان »پگیدا«اصلی 

اساساً  این جنبش با این حال مشکل. است

مقاومتی است که در خیابان ها علیه 

اعتراضات . تی صورت می گیردنژادپرس

باال برده و به  »پگیدا«روي را فشار  ،مخالف

. نیروهاي آن انجامیده استدر میان  انشقاق

بسیج نیروهاي مخالف، به این منجر شد که 

و شرکا، دربارة  AfD، »پگیدا«مردم در مورد 

تر از همه آلترناتیوهاي آن ها مواضع و مهم

  .صحبت کنند

برپایی اعتراضات مخالف، به شکل قابل 

در سرتاسر آلمان و  »پگیدا«گسترش توجهی 

بنیانگذاري . استرا با مانع رو به رو کرده  اروپا

در نقاط مختلف، با  »پگیدا«هر شاخه از 

مقاومت توده اي رو به رو شده است، به طوري 

هزار نفر از مردم به  100که طی تنها یک روز 

در . نشانۀ اعتراض به خیابان ها می آیند

مخالف  هزار نفر در تظاهرات 20 »فرایبورگ«

ترین تظاهرات شرکت کردند که بزرگ »پگیدا«

بسیاري از جوانان که . در تاریخ این شهر بود

را منزجرکننده  »پگیدا« احمقانۀنژادپرستی 

  .یافتند، به این اعتراضات پیوستند

در سرتاسر اروپا  است این گروه نتوانسته

گسترش پیدا کند؛ به عالوه مقاومت در برابر 

 .تسصادر شده ابه دیگر نقاط آن به سادگی 

 5تا  3 سوئد، ي»مالمو«در شهر به عنوان مثال 

فوریه علیه  9 ت در تاریخیسشهزار ضد فا

دست به  »پگیدا« تقلیدکنندگانتعدادي از 

  .تظاهرات زدند

و سرتاسر  »درسدن«اعتراضات مخالفین در 

آلمان نشان می دهد که اگر سازمان هایی نظیر 

واقعاً و اتحادیه هاي کارگري  »حزب چپ«

توضیح بدهند و  دست به عمل بزنند، به مردم

 یج کنند، چنین نتایجی را می توانآن ها را بس
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پ در آن ها باید یک آلترناتیو چ. انتظار داشت

به نگرانی از آینده، کمبود مسکن و  پاسخ

پاسخ هاي  دست به افشاي و کنند ارائه ،جنگ

این . بزنندا و شرک AfD، »پگیدا«سطحی 

و  می راندراسیست ها را عقب  ،رویکرد

  .شکست خواهد داد

تداوم حضور در خیابان ها در روزهاي دوشنبه 

محو شوند،  »پگیدا« شاخه هايتا زمانی که 

یک فرصت براي اعتراض در . حیاتی است

فوریه  28در » دردسدن« تظاهرات ،سطح ملی

عمل تکار شماري از سازمان ها با اب خواهد بود؛

خود فراخوان به یک اعتراض ملی زیر عنوان 

همبستگی  -براي یک زندگی بهتر درکنار هم«

مسدود . داده اند این تاریخ در »با پناهجویان

کردن مسیر از سوي نیروهاي ضد فاشیست، 

 28به تاریخ  »دنودورتم«همانند موردي که در 

 تهدید فعلی با توجه به ،مارس برنامه ریزي شد

  .است مهم بسیار

  2015فوریۀ  24

http://www.socialistworld.net/doc/7

100 

 

  

رهبر سوسیال دمکرات هاي آلمان، در جبهۀ 

 »پگیدا«گراي جنبش راست

  

  2015فوریۀ  9اولریش ریپرت، 

  آرام نوبخت: برگردان

، رهبر حزب سوسیال »زیگمار گابریل«

طی مصاحبه اي با مجلۀ ) SPD(دمکرات 

به این پرسش که آیا جنبش » اشترن«آلمانی 

 ضد اسالمی پگیدا را باید جزئی الینفک از

بافت جامعۀ آلمان درنظر گرفت یا خیر، با این 

فارغ از این که . قطعاً«: گفته پاسخ داد که

کسی دوست داشته باشد یا نه، این یک حق 

گرا یا دمکراتیک است که کسی راست

  .»ناسیونالیست آلمانی باشد

، یک تالش آگاهانه براي »گابریل«نظرات 

. مشروعیت بخشیدن به عقاید فاشیستی است

سال از زمانی می گذرد که  82ها تن

گرا و ناسیونالیست آلمان سیاستمداران راست

نقشی کلیدي در به قدرت رساندن هیتلر ایفا 

http://www.socialistworld.net/doc/7100
http://www.socialistworld.net/doc/7100
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، سیاستمدار دست »فرانتس فون پاپن«. کردند

، »آلفرد هوگنبرگ«و » میانه«راستی حزب 

ترین وزراي ناسیونالیست آلمانی، مهم

  .نخستین کابینۀ هیتلر بودند

اروپایی هاي میهن پرست علیه «جنبش 

، )»پگیدا«به اختصار (» اسالمی شدن غرب

گرایش هاي فاشیستی آشکاري را به معرض 

همان طور که ناري ها زمانی . نمایش می گذارد

ستیزي استفاده کردند، پگیدا نیز از از یهودي

ستیزي بهره می برد تا خشم اقشار اسالم

ه دلسرد طبقۀ متوسط و عناصري که جایگا

طبقاتی خود را از دست داده اند به سوي 

. مجاري نژادپرستانه و راست هدایت کند

، که خود سوء »لوتس باخمان«بنیانگذار پگیدا، 

پیشینۀ کیفري دارد، اخیراً پس از اشاره به 

» آشغال«، »گلّۀ گوسفند«پناهندگان به عنوان 

و انتشار عکسی آنالین از خود در » کثافت«و 

  .تلر، وادار به استعفا شدشکل و شمایل هی

» درسدن«والدین نگران کودکان مهاجر در 

گزارش داده اند که دیگر به فرزندان خود 

اجازة بیرون بودن از منزل در روزهاي دوشنبه 

را نمی دهند، چرا که تظاهرات پگیدا اغلب در 

  .این روز برگزار می شود

صحبت » حقوق دمکراتیک«وقتی گابریل از 

چیزي از حفاظت در برابر  می کند، مطلقاً

پگیدا . سرکوب و اذیت و آزار دولتی نمی گوید

برعکس، این جنبش از . سرکوب نمی شود

سطحی باورنکردنی از پوشش رسانه اي 

روزنامه هاي آلمان صفحات . برخوردار است

بسیاري را به گزارش دربارة فعالیت هاي این 

سخنگوي پگیدا، . جنبش اختصاص داده اند

، به یک برنامۀ گفتگوي »اورتل کارتین«

پرمخاطب دعوت شد و سیاستمداران مهم، از 

حزب دست راستی اتحاد سوسیال مسیحی 

جدي گرفتن «گرفته تا حزب چپ، بر نیاز به 

» گوش سپردن به آنان«و » نگرانی هاي آن ها

  .تأکید می کنند

پگیدا هر دوشنبه بدون هرگونه مداخلۀ پلیس، 

راهپیمایی داشته  »درسدن«در سرتاسر شهر 

تنها کسانی که با جنبش مخالفت کردند، . است

تظاهرکنندگان مسالمت آمیزي بودند که علیه 

شعارهاي نژادپرستانه و تبلیغات ضد اسالمی 

تالش کند » گابریل«اگر . پگیدا اعتراض نمودند

تحت این شرایط به دفاع از پگیدا کشیده 

ال شود، این به آن معناست که او قویاً درح

جانبداري از اراذل و اوباش در برابر کسانی 

است که همزیستی مسالمت آمیز مردم با 
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ریشه ها و فرهنگ هاي مختلف را تشویق می 

  .کنند

دو هفته پیش با هواداران پگیدا در » گابریل«

مالقات کرد تا به زعم خود دربارة » درسدن«

اکنون او . ترس هاي موجه آن ها صحبت کند

می رود و دارد به گسترش عقاید فراتر از این 

» حق دمکراتیک«فاشیستی آن ها زیر پوشش 

  .مهر تأیید می زند

در هیچ جایی از قانون اساسی آلمان چنین 

در قانون اساسی از حق . حقی وجود ندارد

آزادي عقیده و اجتماع به طور کلی دفاع شده 

گرایان و است و نه به طور اخص حقوق راست

قابل توجه است که .  لمانناسیونالیست هاي آ

این گونه فرمول بندي، از جانب رهبر حزبی 

خود  1970مطرح می شود که در دهۀ 

-ممنوعیت هاي شغلی را براي منتقدین چپ

  .گراي سرمایه داري معرفی و مطرح کرد

از پگیدا را ضرورتاً باید در » گابریل«پشتیبانی 

بستر تشدید سریع بحران بین المللی سرمایه 

همان طور . و رشد خطر جنگ نگاه کردداري 

فاشیسم، «: نوشت 1933که تروتسکی در سال 

تفاله هاي جامعه را از نو براي سیاست کشف 

از این رو سرگرم حمایت از » گابریل«. »کرد

پگیدا است که عقب مانده ترین عناصر جامعه 

را علیه کارگران و تمام کسانی که پرچم 

را باال می  ضدیت با حمالت اجتماعی و جنگ

  .برند، بسیج کند

در سایر کشورها نیز عناصر اصلی سوسیال 

گرایان دمکرات مشغول همکاري با راست

به عنوان نمونه . افراطی و فاشیست ها هستند

حزب (در فرانسه، پرزیدنت فرانسوا اوالند 

از حملۀ تروریستی اخیر به ) سوسیالیست

مجلۀ طنز شارلی ابدو، براي دعوت از رهبر 

به » مارین لوپن«، »جبهۀ ملی«است افراطی ر

کاخ الیزه و پرده برداري از یک کارزار 

  .تبلیغاتی علیه مسلمانان، بهره برداري کرد

حزب سوسیال دمکرات از زمان رأي مثبت به 

و در جریان  1914اعتبارات جنگی در سال 

ترین حامیان جنگ جهانی اول، یکی از مهم

در . ن بوده استحاکمیت سرمایه داري در آلما

، این حزب بود که قیام انقالبی 19-1918سال 

، 1930در اوایل دهۀ . کارگران را سرکوب نمود

به کارشکنی در مقاومت در برابر هیتلر 

که به » وایمار«پرداخت و از دستگاه دولتی 

. قدرت گیري نازي ها یاري رساند، دفاع نمود

اما حتی آن زمان هم کارگران بسیاري در 

حزب سوسیال دمکرات بودند و نازي  صفوف

ها وادار شدند که پس از سرکوب حزب 



9 

کمونیست، حزب سوسیال دمکرات را منحل 

  .نمایند

امروز حزب سوسیال دمکرات خود مسئولیت 

روحیه بخشیدن به نیروهاي افراطی راست گرا 

حزب سوسیال دمکرات تمام . را به عهده دارد

بش و کمال خود را از ریشه هایش در جن

کارگري جدا کرده و همان برنامۀ رفرم 

اجتماعی را که در دورة پساجنگ مورد دفاع 

قرار می داد و حمایت بسیاري از کارگران را با 

  .خود داشت، به کناري نهاده است

سال  15طی » هارتس«با اجراي قوانین 

گذشته، حکومت ائتالفی سوسیال دمکرات 

در  سبزها وحشیانه ترین حمالت در آلمان-ها

، »اوتو شیلی«. دورة پساجنگ را آغاز نمود

وزیر داخله، حقوق دمکراتیک را محدود و در 

عوض پلیس و نهادهاي اطالعاتی را تقویت 

از حزب » مایرفرانک والتر اشتاین«. کرد

سوسیال دمکرات، طی یک سال گذشته 

دهی به احیاي میلیتاریسم آلمان درحال جهت

، این 1930درست مانند دهۀ . بوده است

سیاست ها شانه به شانۀ بنا نهادن جنبش هاي 

  .راست افراطی و فاشیستی پیش می رود

از پگیدا » گابریل«در همان حال که حمایت 

روشن می شود، حزب سوسیال دمکرات اکنون 

تصادفی . مشغول ایفاي نقشی محوري است

نیست که با وجود کارزار تبلیغاتی نژادپرستانۀ 

در حزب » تیلو سارازین«او علیه مسلمانان، 

تصادفی نبود . سوسیال دمکرات باقی می ماند

در » سارازین«که جلسه اي به رهبري 

، رویدادي کلیدي در پدیدار شدن »درسدن«

پگیدا بود که به برنامۀ خود علیه مسلمانان 

  .جامۀ عمل پوشانده است

از زمان وحدت دوبارة آلمان، ترکیب اجتماعی 

ز به طور قابل حزب سوسیال دمکرات نی

چهارصد هزار نفر از . توجهی تغییر کرده است

هزار نفر، حزب را ترك کرده اند،  900مجموعاً 

به خصوص تمام کارگران و کارمندان رده پایین 

حزب سوسیال دمکرات، حزبِ مقامات . تر

دولتی، بوروکرات هاي اتحادیه هاي کارگري و 

دیگر جاه طلبانی است که با کمک کارت 

خود در حزب سوسیال دمکرات از  عضویت

نبردبان ترقی اجتماعی باال می روند و تنها 

  .سازي براي طبقۀ کارگر دارندخفت و شرم

http://www.wsws.org/en/articles/2

015/02/09/germ-f09.html 

 

 

 

http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/09/germ-f09.html
http://www.wsws.org/en/articles/2015/02/09/germ-f09.html
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 کاستن ازتراضات علیه پگیدا در مقابل اع

  !خدمات اجتماعی ایستاده است

 لترناتیو سوسیالیستیآاز سایت 

SAV – Sozialistische Alternative 

  برگردان فرامرز عباد

یک ماه است که پگیدا در شهر درسدن، 

هزاران نفر را به خیابان ها کشانده تا خشم آن 

ها را به دلیل کاهش رفاه اجتماعی، کاهش 

، افزایش کرایه خانه و هم یتگحقوق بازنش

، به  پناهندگان و مهاجران 4چنین طرح هارتز 

  !نشان دهد

آن ها این مهاجران و پناهندگان را به عنوان 

عامل کاهش رفاه اجتماعی معرفی می کنند و 

در نتیجه افکار عمومی را از مجرمان واقعی 

براي حاکمان بانک ها و . منحرف می سازند

م چنین خانم مرکل و شرکت هاي بزرگ و ه

شرکایش، خارجی ستیزان بسیار مفید 

هستند، هر چند اگر گاهی علیه پگیدا حرفی 

بنابرین از دید آن ها چون ما . دنهم زده باش

این جا به دنیا آمده ایم، باید به مهاجران بی 

، چرا که آن ها می توانند حقوق باشیم اعتماد

ي بازنشستگی را پایین بیاورند،  خصوصی ساز

  !کنند و مالیات را باال ببرند

ین پگیدا براي مقابله با مشکالت، کاهش ابنابر

خدمات اجتماعی و حقوق بازنشستگی و 

مقابله با جنگ، دقیقاً به تقویت راسیسم و 

پگیدا کاري علیه . تضعیف ما می انجامد

صاحبان سرمایه که باعث کاهش خدمات 

تروریست هاي . نمی کند ،اجتماعی هستند

س هم ضد انقالب هستند، چون آن ها هم پاری

از . سعی دارند که مذهب را دوباره زنده کنند

 ،بخش گوربیتز ،زمانی که در شهر درسدن

مهاجران در بلوك پیش ساخته اسکان داده 

ها  نمی گذرد که علیه آن چندان ،شده اند

براي افرادي که  چون چرا؟ ،امضا جمع کردند

ه خانه گران در آن جا زندگی می کردند کرای

شده بود، صاحب خانه ها نمی توانند خانه ها را 

نگرانی آن ها درست است،  .خوب حفظ کنند

که  چرادارد؛  اما دقیقاً در جهت مخالف قرار

مهاجران و پناهندگان هم دقیقاً از این مسائل 

رنج می برند، مثل کسانی که در آن جا متولد 

 چرا در درسدن خانه هاي مسکونی. شده اند

کم هست و کرایه خانه باال می رود؟ چون 

مسکن به بخش خصوصی واگذار شده، براي 

این که سرمایه داران آن قدر مسکن نمی 

سازند که کرایه ها باال برود و از مسکن سود 

اگر کسی بخواهد در مقابل آن . بیشتري ببرند

ها کاري بکند، باید در مقابل بازار مسکن قرار 
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 ۀدورهست که همو این زمانی مق. گیرد

راسیسم جلوي این . جران با هم باشندأمست

کار را می گیرد و آن ها را وادار می کند به 

جاي مقابله با سرمایه داري و سیاستی که به 

نفع مالکان هست، علیه مهاجران و پناهندگان 

  .قرار بگیرند

  پول براي همه به اندازة کافی هست 

ما فقط پول براي همه به اندازة کافی هست، ا

سرمایه داري باعث نابرابري ها ! بد تقسیم شده

و مشکالتی می شود که همۀ ما از آن رنج می 

بریم، چه آن هایی که این جا متولد شده اند و 

درصد  35.7ثروتمندان آلمانی . چه مهاجران

تمام ثروت را در اختیار دارند، حدوداً باالي 

میلیارد یورو؛ با این پول می توان در  3.7

 1.6لمان تمام بدهکاري ها را پرداخت کرد و آ

میلیارد هم براي کارهاي دیگر می ماند؛ می 

توانند مدرسه و بیمارستان درست کنند، 

مشکل مسکن را حل کنند و فقر را از بین 

 1درصد مردم فقط  50براین اساس . ببرند

درصد  28روت را دراختیار دارند و زیر ثدرصد 

در این . هستندهیچ چیزي ندارند و فقیر 

نابرابري ها مهاجران و پناهندگان  مقصر 

آن ها هم مثل افرادي که این جا به . نیستند

  .دنیا آمده اند، در رنج و عذاب هستند

  قدرتمندان و پگیدا

طی هفتۀ گذشته صدر اعظم آلمان خانم مرکل 

و ) از حزب محافظه کار دمکرات مسیحی(

ن، سیاستمداران دیگرمثل وزیر ایالت زاکس

، از مردم خواستند که در راهپیمایی تیلیش

چرا که مهاجران . پگیدا دیگر شرکت نکنند

آیا این . باعث رشد ایالت زاکسن شده اند

سیاست مداران ضد راسیست  شده اند؟ آن ها 

در طول هفته این طور وانمود کردند، اما سؤال 

این است که چرا دقیقاً در همین زمان قوانین 

ویب کرده اند؟ بعد از شروع ضد پناهندگی تص

، وضعیت براي مهاجران بسیار دشوار 90دهۀ 

قوانین راسیستی ضد مهاجر اجازه . شده است

می دهد که پناهنده را در تاریکی شب 

دستگیر کرده و بازگشت دهند؛ به درخواست 

کنندگان پناهندگی اجازه نمی دهند که منطقۀ 

دهند خود را ترك کنند، به آنان اجازة کار نمی 

تا در زیر خط فقر اجتماعی بمانند که این خود 

  .باعث ناهنجاري هاي اجتماعی می شود

  چه باید کرد ؟

این کامالً روشن است که سیاست احزاب 

سیاسی در قدرت، از حزب محافظه کار 

دمکرات مسیحی تا سوسیال دمکرات ها و 

سبزها، براي حفظ منافع سرمایه داران، بانک 
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این زمانی تغییر می کند . تها و تراست ها اس

که ما متحد شویم، این جا همگی از کارگران 

اتحادیه ها و حزب چپ آلمان انتظار دارند که 

به میدان بیایند، براي مقابله با از بین بردن 

، براي باال 4خدمات اجتماعی، علیه طرح هارتز 

بردن دست مزد ها، حقوق بازنشستگی، براي 

چپ ها باید ... ایین و توزیع ثروت از باال به پ

  .یک آلترناتیو سوسیالیستی ارائه کنند

باید مهاجران و آلمانی ها با یکدیگر علیه از 

بین بردن خدمات اجتماعی و راسیسم 

از بین بردن قوانین ضد . متحدانه عمل کنند

پناهندگی همچون بازگشت دادن پناهنده، 

  .نداشتن اجازة کار و دیگر قوانین راسیستی

ستادن در مقابل پگیدا، چپ ها و تمام براي ای

کارگران و اتحادیه هاي باید متحدانه عمل 

  .کنند

  آماري کوچک در مورد مهاجران و آوارگان

 19.7بر طبق آمارهاي موجود در سراسر جهان 

میلیون انسان از محل زندگی خود فراري 

اولین مکانی که بیشترین آورگان را . هستند

ي سازمان ملل در در خود جاي داده، کمپ ها

میلیون نفرآواره؛ آورگان  1.6پاکستان هست با 

نفر در لبنان هستند و  850,000سوریه با  

لبنان خود یک کشور کوچک چهار میلیونی 

 180حدوداً  2014در آلمان طبق آمار . است

هزار نفر تقاضاي پناهندگی داده اند که این 

ون اما اکن. هزار نفر بود 440، 1992رقم در سال 

هزار نفر پناهجو  2در شهر درسدن حدود 

با حفظ همین شرایط، این . زندگی می کنند

نفر می رسد،  3900به  حدود  2016رقم تا سال 

کل جمعیت که در  0.8%یعنی به عبارت دیگر 

را تشکیل می  0.4%آن مسلمان درسدن حدود 

  ! دهند

 6.6سسۀ پژوهش اقتصادي اروپا ؤطبق آمار م

آلمان بدون پاسپورت زندگی میلیون نفر در 

می کنند که هر نفر در سال به صندوق 

یورو بیشتر از آلمانی ها  3.300اجتماعی 

نسبت به آن چیزي که دریافت می کند، 

  .پرداخت می نماید

بنابراین اقتصاد آلمان از مهاجران بدون 

  .میلیارد یورو استفاده می برد 22پاسپورت 

https://www.sozialismus.info/2015/0

-sozialabbau-stoppen-1/pegida

bekaempfen/  

  

 

https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
https://www.sozialismus.info/2015/01/pegida-stoppen-sozialabbau-bekaempfen/
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چه » پگیدا«در پس تظاهرات هاي مهاجرستیز 

 می گذرد؟

 

  )آلترناتیو سوسیالیستی(ولفرام کالین 

  تی جعفريب: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

طی هفته هاي هاي اخیر، آلمان شاهد رشد 

» پگیدا«تظاهرات هایی در دفاع و علیه 

پرست علیه اسالمی شدن اروپایی هاي میهن«(

بوده است؛ جنبشی ) »مغرب زمین«یا » غرب

اعتراضی که ماه اکتبر گذشته در شهر 

، شرق »زاکسن«واقع در ایالت » درسدن«

زود شتاب  خیلی» پیگدا«. آلمان، آغاز شد

گرفت و اعتراضات هفتگی موسوم به 

، از »درسدن«در » تظاهرات هاي دوشنبه«

به هزاران نفر تا ) اکتبر 20در (چند صد نفر 

  .پیش از سال نو رسید

در همان حال که تظاهرات هاي مشابه، اما 

تري، در دیگر شهرهاي آلمان وجود کوچک

تري از تظاهرات هاي داشته است، موج بزرگ

هزار شرکت کننده نیز  35ف آن که به مخال

  .می رسید، به چشم خورده است

ژانویه به گفتۀ رسانه هاي آلمان، این  12روز 

هزار شرکت  30کشور شاهد حضور بیش از 

در شهرهاي » پگیدا«کننده در تظاهرات هاي 

هزار نفر در  100مختلف بود، درحالی که بالغ بر 

شرکت » ضد پگیدا«اعتراضات مختلف 

» پگیدا«ترین تجمع اعتراضی بزرگ. ستندج

هزار نفر  25بود، جایی که » درسدن«در شهر 

، شهر دیگري »الیپزیگ«اما در . شرکت کردند

کیلومتري آن در ایالت  115به فاصلۀ 

 30نفر در دفاع از پگیدا و  4800، »زاکسن«

  .هزار نفر علیه آن حضور یافتند

  »تظاهرات هاي دوشنبه«

» تظاهرات هاي دوشنبه«راي ب» پگیدا«بسیج 

. اساساً از طریق شبکه هاي اجتماعی آغاز شد

این تالشی بود براي تقلید از سنتی که به 

علیه حکومت استالینیستی  1989انقالب پاییر 

در آن . وقت در آلمان شرقی بازمی گردد

در » تظاهرات هاي دوشنبه«مقطع، 

آغاز شد و به زودي به ) زاکسن(» الیپزیگ«

توده اي در سرتاسر آلمان شرقی بدل  جنبشی

شد که نقش بزرگی در سرنگونی رژیم 
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این جنبش که به . استالینیستی ایفا نمود

عنوان یک انقالب سیاسی براي حقوق 

دمکراتیک و علیه حاکمیت استالینیستی آغاز 

شد، به بازگشت سرمایه داري ختم گردید، به 

طوري که طبقۀ حاکم آلمان فرصت را براي 

بر مبناي نظام خود  1990ت کشور در سال وحد

  .قبضه کرد

از آن زمان تاکنون، تالش هاي متعددي براي 

. احیاي این سنت اعتراضی صورت گرفته است

، تظاهرات هایی توده اي هر 1991در سال 

دوشنبه علیه کاهش عظیم مشاغل در آلمان 

شرقی صورت می گرفت، یعنی زمانی که 

ابق، خصوصی اقتصاد برنامه ریزي شدة س

، تظاهرات هایی توده 2004در سال . گشته بود

-و تظاهرات هاي کوچک(اي در آلمان شرقی 

علیه معرفی کاهش رفاه ) تري در آلمان غربی

. شکل گرفت) »هارتس«قوانین بدنام (عمومی 

تري در نیز اعتراضات کوچک 2014در بهار 

» بیداري براي صلح«روزهاي دوشنبه با عنوان 

که، در بسیاري موارد، مخالفت با  وجود داشت

موضع متخاصمانۀ امپریالیسم غرب در نزاع 

نظیر (اوکراین را با عقاید سردرگم و ارتجاعی 

تئوري هاي توطئه، سفیدکاري  و توجیه وجهۀ 

  .ترکیب می کرد) پوتین و غیره

در » تظاهرات هاي دوشنبه«این آخرین 

، مدعی پیگیري همین سنت »درسدن«

به ( 1998ا از شعارهاي سال آن ه. هستند

استفاده می ) »ما مردم هستیم«خصوص شعار 

کنند، اما محتوایی کامالً جدید و ارتجاعی به 

  .آن داده اند

، سازمانده اصلی آن ها، »لوتس باخمان«

حمله، دزدي، (کارنامۀ طوالنی از جنایت دارد 

سرقت، همراه داشتن داروهاي غیرقانونی و 

او براي فرار از حکم ، 1998در سال ). غیره

زندان به آفریقاي جنوبی گریخت، اما به آلمان 

اکنون او علیه اتباع . دیپورت و بازگردانده شد

  .پراکنی می کندظاهراً مجرم بیگانه، نفرت

او ادعا می کند که مخالفتش با تظاهرات اکتبر 

کردها در همبستگی با نبرد علیه داعش  2014

ي فراخواندن این در شهر کوبانی، دلیل او برا

بنابراین این .  تظاهرات هاي اخیر بوده است

جنبش ادعایی علیه اسالمی شدن، نخست با 

نفرت علیه کسانی برانگیخته شد که راسخ 

ترین مبارزین علیه اسالم سیاسی ارتجاعی 

  .بودند

شدن عمیقاً به هر رو ترس از اسالمی

درصد جمعیت  5غیرمنطقی است، چرا که تنها 

و متخصصین . سلمان هستندآلمان م
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سرشماري انتظار دارند که این رقم تا سال 

در . درصد افزایش پیدا کند 7به  2030

تر از یک درصد مسلمان ، کم»زاکسن«

از سوي دیگر، در آلمان شرقی دیگر . هستند

بالغ . یک سنت نیرومند مسیحی وجود ندارد

، 2011در سال » زاکسن«درصد جمعیت  75بر 

در نتیجه این که . هبی نبودندتابع هیچ مذ

-به سنت غرب مسیحی» پگیدا«سخنگویان 

بخش . پایه استیهودي استناد می کنند، بی

یافته در اعظم تاریخ واقعیِ مسیحیت سازمان

  .اروپا، ضدیت وحشیانه با یهودیت بوده است

اما تحریفات تاریخی از این دست، نشان می 

ردن دهد که آن ها در تالش اند تا از خو

گرایان افراطی برچسب هایی که سنتاً به راست

ستیزي، اجتناب زده می شود، مانند یهودي

آن ها در فهرست اولیۀ مطالبات خود . کنند

ادعا کردند که مدافع حق پناهندگی براي 

آفراد مورد آزار و اذیت یا گریخته از جنگ 

مدعی » پگیدا«سازمان دهندگان . هستند

ناهجویان اقتصادي، هستند که تنها مخالف پ

اما گزارش . اتباع خارجی مجرم و غیره هستند

، »تظاهرات هاي دوشنبه«هاي رسیده از این 

نشان می دهد که این ادعاها صرفاً پوشش 

  .هستند

  خرده بورژوازي خشمگین و مستأصل

یک چنین جنبش نامعقولی را چه طور می 

توان توضیح داد؟ اکثر کسانی که در 

زمینۀ ی کنند، از پیشاعتراض م» درسدن«

این، جنبش اخص . طبقۀ متوسط می آیند

طبقۀ متوسطی است که از انحطاط اجتماعی 

، بسیاري از 1990در آغاز دهۀ . در هراس است

مردم با بازگشت سرمایه داري به آلمان شرقی، 

الیه اي از آن ها . مشاغل خود را از دست دادند

آزاد و وري، کار به خوداشتغالی، یعنی به پیشه

آن ها به سختی کار می کنند . غیره، روي آورد

تا ابتدایی ترین نیازها و مایحتاجشان رفع 

شود و از این می ترسند که موقعیت اقتصادي 

البته . تر شود و ورشکسته گردندشان وخیم

موقعیت اقتصادي آلمان هنور به مراتب بهتر از 

سایر بخش هاي اروپا است، اما رشد اقتصادي 

  .چند سال گذشته بسیار نحیف بود آن طی

به عالوه، مردم می توانند به سادگی این 

احساس را پیدا کنند که آلمان، جزیرة ثبات 

در دریاي بحران است و از این بترسند که 

. مبادا این جزیره هر لحظه در دریا غرق شود

بنابراین ترس از انحطاط اجتماعی فردي با 

مان ترکیب ترس از انحطاط اجتماعی جمعی آل

براي مردمی که پاسخ را در مبارزة . می شود
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طبقاتی، و راه حل بحران سرمایه داري را در 

سوسیالیسم نمی بینند، طبیعی به نظر می 

رسد که به ناسیونالیسم به عنوان ابزاري براي 

آلمانی ها در برابر » جزیرة«محافظت از 

این امر از آن جهت . محاصرة بحران نگاه کنند

مصداق دارد که رسانه هاي سرمایه بیشتر 

داري و سیاستمداران براي تفرقه اندازي و 

حکومت کردن، ناسیونالیسم و نژادپرستی را 

  .چندین دهه به عنوان راه حل معرفی کرده اند

، یک 1990و اوایل دهۀ  1980در اواخر دهۀ 

کارزار تبلیغاتی وسیع علیه پناهجویان وجود 

سپتامبر، جو  از زمان حادثۀ یازده. داشت

ارعاب علیه مسلمانان وجود دارد، و مسلمانان، 

روزنامه . مانده ترسیم می شوندخشن و عقب

هاي تبلویدي، گزارش هاي مضک و احمقانه 

زدایی و اسالمی شدن اي دربارة مسیحیت

بازارهاي «ادعا می شود که : منتشر می کنند

» بازارهاي زمستانی«به اجبار به » مسیحی

یافته اند، ترانه هاي اسالمی به مردم  تغییر نام

جشن «مسیحی ارائه و معرفی می شود، 

، به جشن »سن مارتین«روز » فانوس

تغییر نام یافته است » خورشید، ماه و ستاره«

، رسانه هاي آلمان و 2010از سال . و غیره

داوري هایی علیه سیاستمداران به بروز پیش

به خصوص (اروپاي جنوبی » تنبل«مردم 

  .دامن زده اند) یونان

آلترناتیو «دو سال پیش حزب جدیدي با نام 

. بنیان گذاشته شد) AfD(» براي آلمان

خصلت آن هنوز به طور کامل روشن نیست، 

گرایش هاي . چرا که حزب جدیدي است

گرا در آن پوپولیست و محافظه کار راست

مسألۀ اولیۀ آن، بحران یورو بود و . وجود دارد

لمان می خواست که واحد پول این حزب از آ

از آن جا . یورو و نه اتحادیۀ اروپا را ترك کند

 AfDکه این بحران موقتاً مهار شده بود، 

در انتخابات . موضوعات دیگري را علم کرد

نتوانست حد نصاب  AfD، 2013عمومی سال 

درصد آراي الزم براي ورود به پارلمان را به  5

ه بعد، آن ها در دست بیاورد، اما از آن زمان ب

پارلمان اروپا و در سه پارلمان ایالتی در آلمان 

  .انتخاب شدند) از جمله زاکسن(شرقی 

 55، افزایشی 2014در یازده ماه نخست سال 

به (درصدي در شمار پناهجویان وجود داشت 

). دلیل پیامدهاي جنگ داخلی سوریه و غیره

در برخی اماکن، پناهگاه هاي جدیدي براي 

در بسیاري موارد، . یان افتتاح شدپناهجو

فاشیست ها و راسیست ها اعتراضاتی را علیه 

حمله . این پناهگاه هاي جدید سازمان دادند
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سه   2014، طی سال »زاکسن«به پناهگاه ها در 

  .  برابر شد

عامل مهم دیگر، این احساس مردم شرق 

آلمان است که منافع آن ها واقعاً در باال 

؛ همان طور که سرپرست نمایندگی نمی شود

اعالم کرد، بسیاري از مردم » شوراي مهاجرت«

احساس می کنند که صدایی «شرق آلمان 

طبقۀ حاکم، اساساً از آلمان غربی . »ندارند

است، با وجود آن که که دو منصب باال در 

ساختار سیاسی رسمی، یعنی رئیس جمهور و 

صدر اعظم، درحال حاضر از سوي مردم شرق 

  .مایت می شوندآلمان ح

، با وجود پایگاه »حزب چپ«متأسفانه 

انتخاباتیِ عموماً نیرومند خود در شرق، قادر به 

هدایت کارزارهاي مداومی که راه برون رفتی را 

و این یکی از دالیل . پیشنهاد کند، نبوده است

آن است که چرا نتایج انتخابات، زمین 

حاصلخیزي را براي عقاید راست افراطی در 

در انتخابات محلی . مهیا کرده است» سدندر«

در ) درصد 2.8(نفر  341هزار و  18، 2014مه 

رأي  NPDبه حزب راست افراطی » درسدن«

 7(نفر دیگر  309هزار و  46دادند، درحالی که 

  .رأي دادند AfDبه ) درصد

یک دلیل براي عقاید راسیستی در آلمان 

 به آن معنا. شرقی، درصد پایین مهاجرین است

که بسیاري از مردم محلی، به زحمت تجربه اي 

فردي از شناخت مردمی با ریشه هاي خارجی 

بنابراین تصویر آن ها، عمیقاً با عقایدي . دارند

راسیستی شکل می گیرد که در روزنامه هاي 

تبلویدي و دیگر رسانه هاي جمعی پخش می 

  .شود

برخی مفسرینِ مدافع ساختار حاکمیت 

عیت به خشم می آیند که در موجود، از این واق

، تظاهرات ها فراتر از ظن و »درسدن«

تردیدهاي معمول فعالین راست افراطی می 

آن ها ادعا می کنند که اکثر . رود

این . می آیند» از میانۀ جامعه«تظاهرکنندگان 

ستیزي و اما راسیسم، بیگانه. درست است

، به »میانۀ جامعه«هراسی در این اسالم

  .ۀ متوسط، شایع استخصوص در طبق

را اجتناب ناپذیر » پگیدا«با این حال ظهور 

اقشار خرده بورژوازي . دانستن، درست نیست

در . خود به خود مرتجعین راسیست نیستند

واقعیت امر، بسیاري از مردمی که در تظاهرت 

شرکت کردند، در شرایط » پگیدا«هاي مخالف 

. اقتصادي و اجتماعی مشابهی زندگی می کنند

اگر جنبش کارگري راه حلی براي بحران 
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سرمایه داري ارائه می کرد، می توانست بخش 

هاي بزرگی از طبقۀ متوسط را پشت سر خود 

متأسفانه سال هاست که سطح . صف کند

پایینی از مبارزة طبقاتی در آلمان وجود داشته 

هم هیچ آلترناتیو روشنی » حزب چپ«. است

  .ارائه نمی کند

تحت تسلط جناح » زب چپح«، »زاکسن«در 

، اکثریت »درسدن«در . راست آن قرار دارد

، به فروش »حزب چپ«اعضاي شوراي شهر در 

 2006هزار مسکن اجتماعی در سال  48کلیۀ 

این به انشعاب در درون اعضاي (رأي دادند 

منجر شد، اما » حزب چپ«شوراي شهر در 

با این حال ). حزب را در کل بی اعتبار کرد

چپ و ضد فاشیست ها می توانستند نیروهاي 

را در نطفه خفه کنند، منتها اگر تا » پگیدا«

زمانی که پگیدا کوچک بود، براي اعتراضات 

اما این فرصت از . ضد آن بسیج شده بودند

  .دست رفت

  »درسدن«خارج از 

اما ضد فاشیست هاي باقی آلمان، از این 

از ماه دسامبر، تالش . اشتباه درس گرفتند

در دیگر » پگیدا«متعددي براي تقلید از  هاي

در اکثر موارد، سازمان . نقاط وجود داشته است

دهندگان، افرادي از سازمان هاي پوپولیست 

این بسیج ها . گرا یا فاشیست بودندراست

مانند تظاهرات هاي اولیۀ پگیدا (کوچک بودند 

و تظاهرات هاي مخالفین، آن ها را ) در درسدن

اغلب هزاران نفر از مردم با . به چالش کشید

ایجاد مانع، از راهپیمایی و تظاهرات هاي 

این مورد به . جلوگیري می کردند» پگیدا«

ژانویۀ  5عنوام مثال در کلن و برلین در تاریخ 

  .رخ داد 2015

، SAV(» آلترناتیو سوسیالیستی«اعضاي 

در  CWIشاخۀ کمیتۀ انترناسیونال کارگري یا 

ین تظاهرات ها شرکت از آغاز در ا) آلمان

در کلن و هامبورگ، رفقا فرصت . نمودند

داشتند تا براي هزاران نفر از مردم در 

  .تظاهرات هاي مخالف پگیدا صحبت کنند

آن ها به . موقعیت طبقۀ حاکم متناقض است

حفظ سالح تفرقه انداختن و حکومت کردن 

به همین خاطر است که . خود عالقه مندند

هراسی و راسیسم اسالم وقتی ضروري بدانند،

را براي انحراف توجه عمومی از مشکالت 

اما در حال حاضر آن ها . واقعی دامن می زنند

کامالً مخالف یک جنبش راسیستی مثل 

چون این می تواند به بی . هستند» پگیدا«

ثباتی اي بیانجامد که از کنترل خارج شود؛ می 

تواند توریست هاي خارجی و کارگران ماهري 
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که سرمایه داري آلمان به دلیل کاهش را 

. جمعیت کشور به آن ها نیازمند است، بترساند

با وجود مهاجرت باالي اخیر به داخل، جمعیت 

کاهش  2008میلیون نفر از سال  1کشور بالغ بر 

یافته، و کارفرمایان بر نیاز خود به وارد کردن 

کارگر پافشاري می کنند، اگرچه وقتی اقتصاد 

رکود شود این امر احتماآلً فرق می  بعداً وارد

اما در وضعیتی که دستمزدها سال ها . کند

پایین نگاه داشته شده و اجاره ها در برخی 

شهرها به سرعت رو به صعود است، وقتی سایر 

بخش هاي کشور به خصوص در شرق از 

لطمه می ) رشد منفی جمعیت(زدایی جمعیت

دن بیند، انگیزة کارفرمایان براي وارد کر

کارگر، می تواند به افزایش خشم و نارضایتی 

  .بیانجامد

سیاستمداران اصلی سرمایه داري نگران از 

در صورت  AfDدست دادن آراي خود در برابر 

در . هستند» پگیدا«تقویت این حزب از سوي 

نتیجه رسانه ها و سیاستمداران سرمایه داري، 

می » پگیدا«فراخوان به تظاهرات هاي مخالف 

اما نه براي سد کردن مسیر راهپیمایی ( دهند

از یک سو، این . این متناقض است). هاي آن ها

 35به بسیح مردم کمک کرد، به طوري که 

» پگیدا«در برابر  2015ژانویۀ  10هزار نفر روز 

از سوي . راهپیمایی کردند» درسدن«در شهر 

دیگر، قابل باور نیست که رسانه ها و 

مله کنند، چرا که آن سیاستمداران به پگیدا ح

ها در دیپورت کردن ها شرکت دارند، مسئول 

تبدیل مدیترانه به گورستان جمعی پناهجویان 

افرادي (» خوب«هستند، و مهاجرین را به 

» بد«و ) حرفه اي مورد نیاز سرمایه داري

  .تقسیم می کنند و غیره) مابقی مهاجرین(

در این تظاهرات ها حاضر بوده  SAVاعضاي 

بسیاري . ا چنین ریاکاري را افشا کننداند ت

گرایی را دیگر از سخنرانان اساساً اخالق

پیشنهاد می کنند، دعوت به صبر و بردباري و 

درخواست هایی که اصوالً ... کثرت می کنند

براي متقاعد کردن تنها آن دسته کسانی به 

. کار می رود که نیازي به متقاعد شدن ندارند

الً از پاسخ به احساس این اخالق گرایی، کام

عدم امنیت به عنوان پیامد بحران هاي سرمایه 

» پگیدا«اگر جنبش علیه . داري، ناتوان است

قادر به ارائۀ پاسخی به این نگرانی هاي واقعی 

نباشد، در این صورت یک بحران جدید 

اقتصادي، جنگ هاي جدید و حمالت 

تروریستی مانند نمونۀ پاریس، منجر به جذب 

  .خواهد شد» پگیدا«ي جدید به نیروها

  »شارلی ابدو«پس از حملۀ تروریستی به 
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ادعا می کنند که حمالت » پگیدا«هراسان اسام

تروریستی در پاریس، اثباتی بر مواضع آن 

هاست و اعالم کردند که تظاهرات هاي خود در 

راهپیمایی «ژانویه را به عنوان  12روز دوشنبه 

. رگزار خواهند کردبراي قربانیان ب» هاي یادبود

البه این یک ریاکاري جدید بود، چرا که شارلی 

در . ابدو به همتایان فرانسوي پگیدا حمله کرد

و متعصبین » پگیدا«واقع سازمان دهندگان  

راست گراي اسالم سیاسی، وجوه مشترك 

هر دو تضاد طبقاتی را فراموش . بسیاري دارند

غ می را به جاي آن تبلی» نبرد فرهنگ ها«و و 

هر دو از چپ، جنبش متشکل کارگري و . کنند

  .حقوق دمکراتیک نفرت دارند

پس از حمالت تروریستی در پاریس، 

سوسیالیست ها بر ضرورت دفاع از حق بیان و 

برخی افراد شاید . آزادي بیان تأکید کرده اند

ایجاد مانع در برابر تالش ها براي راه انداختن 

ی جدید را راهپیمایی هاي پگیدا در نواح

اما این . تناقض این موضع گیري ببینند

طی . راهپیمایی ها، کاربست آزادي بیان نیست

هفته هاي گذشته، افزایشی در خشونت 

فاشیستی علیه مهاجرین و فعالین چپ وجود 

موفقیت هاي پگیدا، این خشونت را . داشت

مأیوس کردن آن ها از طریق . تشویق می کند

فین، از جمله ایجاد بسیج موفقیت آمیز مخال

مانع و سد مردمی در برابر راهپیمایی آن ها، 

  .مطلقاً جایز است

  مطالبات آلترناتیو سوسیالیستی

دسامبر گذشته، آلترناتیو سوسیالیستی، 

تصمیم گرفت که موضوعات جنگ، پناهندگان 

و راسیسم را به عنوان تمرکز فعالیت ما طی 

  .دورة پیش رو برجسته کند

 5ت هاي بزرگ ضد پگیدا در پس از تظاهرا

ژانویه، ما یک نسخۀ ویژة دو صفحه اي از 

و » پگیدا«مقالۀ خود را با استدالل هایی علیه 

پیشنهادهایی براي ایجاد جنبشی علیه آن 

ما توضیح می دهیم که . منتشر کردیم

راسیسم، تنها علیه مهاجرین نیست، بله به 

. شکاف و تضعیف طبقۀ کارگر خدمت می کند

را به » حزب چپ«اتحادیه هاي کارگري و  ما

سازماندهی یک کارزار اطالع رسانی علیه 

و راسیست ها با انتشار جزواتی در » پگیدا«

محل کار و مسکن هاي اجتماعی و براي 

تجمعات توده اي و تظاهرات ملی، فرامی 

  .خوانیم

ما خواهان مبارزة مشترك کارگران مهاجر و 

زش، رفاه، و مسکن آلمانی و بیکاران براي آمو

و براي مشاغل مناسب هستیم؛ سایر مطالبات، 
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، صدور )1(» دژ اروپا«علیه راسیسم و 

تسلیحات و اعزام نظامیان آلمان به خارج 

است که با اعمال مالکیت عمومی بر بانک ها و 

شرکت ها، همکاري دمکراتیک و برنامه ریزي 

پایدار و یک دمکراسی سوسیالیستی جهانی، 

  .می رسدبه اوج 

  

، یک )Festung Europa(» دژ اروپا«)1(

اصطالح تبلیغاتی نظامی از جنگ جهانی دوم 

بود که به نواحی تحت اشغال آلمان نازي در 

  م -قارة اروپا اشاره داشت

http://www.socialistworld.net/doc/7

037 

 

  

  

  

  

کارزار حکومت آلمان براي  و» پگیدا«

  میلیتاریسم

  2015ژانویۀ  9کریستوف درایر، 

 بتی جعفري: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

هزار نفر در تظاهرات  15روز دوشنبه، بیش از 

در » پگیدا«گرا و ضد اسالمی جریان راست

  .آلمان شرکت کردند» درسدن«شهر 

هفتۀ گذشته، جریان موسوم به  12طی 

پرست علیه اسالمی شدن یی هاي میهناروپا«

، هر دوشنبه تظاهرات هایی را )پگیدا(» غرب

. سازمان داده است» درسدن«مرکز شهر 

گرایان افراطی، نظیر سازمان فاشیستی راست

، در سطح )NDP(» حزب دمکراتیک ملی«

بسیج » درسدن«کشور براي تظاهرات هاي 

  .شده اند

رایان گترین تظاهرات هاي راستاین بزرگ

افراطی از زمان پایان دیکتاتوري نازي ها، یک 

از شواهد . تغییر و تحول خودانگیخته نیست

روشن است که مردم بسیار دیگري براي 

  .به خیابان ها آمده اند» پگیدا«اعتراض علیه 

گرایان به طور در واقع، تظاهرات هاي راست

سیستماتیک از سوي بخش هاي مهمی از 

نه ها، ساخته و حاکمیت سیاسی و رسا

http://www.socialistworld.net/doc/7037
http://www.socialistworld.net/doc/7037
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. پرداخته و پشتیبانی شده است

هفته به هفته از » پگیدا«تظاهرکنندگان 

بسیج » درسدن«سرتاسر آلمان و نواحی حومۀ 

شده اند و می توانستند روي پوشش خبري 

  .سابقۀ رسانه ها نیز اتکا کنندبی

مانده ترین الیه هاي اجتماعی، بسیج عقب

ات و مستقیماً مرتبط با افزایش تحریک

به . تدارکات نظامی آلمان براي جنگ است

دنبال اظهارات رسمی یک سال پیش پرزیدنت 

فرانک والتر «، وزیر خارجه »یوآخیم گوك«

اورزوال فون در «و وزیر دفاع » مایراشتاین

مبنی بر این که دورة منع نظامی آلمان » الین

به سر رسیده است، کارزاري بی وقفه در 

ها وجود داشته است  محافل سیاسی و رسانه

که از موقعیت ناکافی ارتش آلمان و نیاز به 

  .حمایت بیشتر براي نظامیان گالیه می کند

مثل همیشه، تداعی میلیتاریسم، ارتباط 

تنگاتنگی با حمایت از احزاب و گروه هاي 

  .گرا و بسیج کردن آن ها داردراست

» اتحاد دمکرات مسیحی«از » توما دو مزیر«

)CDU ( لودو بو«ونخست وزیر ایالت »رام ،

، به عنوان »حزب چپ«از » تورینگن«

سیاستمداران اصلی، همدردي خود را با 

تظاهرات ها اعالم داشته و پیشنهاد ورود به 

  .مذاکراه با افراد فاشیست را داده اند

تناسبی به تظاهرات هایی رسانه ها توجه بی

داشته اند که در ابتدا بسیار کوچک بودند؛ به 

عالوه پالتفرمی را براي سازماندهان و شرکت 

کنندگان ارائه کرده اند تا شعارهاي 

  .شووینیستی آن ها را گسترش دهند

، وزیر سابق خانواده و عضو »کریستینا شرودر«

در پارلمان، از تظاهرات هاي  CDUکنونی 

او در ماه دسامبر . انتقاد کرد» پگیدا«مقابل 

ا دربارة نگرانی ه«گذشته به موجه بودن 

به گفتۀ وزیر سابق، . اشاره کرد» گراییاسالم

  .گرایی یک مشکل حقیقی استاسالم

طی چند هفتۀ گذشته، تالش رو به رشد براي 

و بهره » پگیدا«نهادینه کردن تظاهرات هاي 

برداري از آن به عنوان اهرمی براي چرخش 

تر به راست در عرصۀ سیاست رسمی بیش

روز چهارشنبه، . آلمان وجود داشته است

، معاون سرپرست سازمان ضد »فراوکه پتري«

» آلترناتیو براي آلمان«گراي اروپایی و راست

)AfD( مالقات کرد تا » پگیدا«، با سازماندهان

پیش » پتري«. همکاري احتمالی را ارزیابی کند

، »پگیدا«از این مالقات گفته بود که برنامۀ 
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سیاسی نقاط تقاطع بسیاري با دیدگاه هاي «

AfD دارد«.  

این همکاري از حمایت پرنفوذ مجاري رسانه 

فرانکفورتر آلگماینه «هایی نظیر روزنامۀ 

برتولد «. برخوردار است) FAZ(» سایتونگ

، از ناشرین آن، در ماه دسامبر خواهان »کولر

جدي گرفته شود » پگیدا«این بود که مطالبات 

یک سیاست مهاجرت دنبال شود که «و 

  .»ر جهت منافع ملی باشدصراحتاً د

، صفحات خود FAZشنبۀ روزنامۀ شمارة یک

کنراد «، یعنی AfDرا به سوي سرپرست دوم 

در یک مقالۀ میهمان با عنوان . گشود» آدام

، »چگونه مسیحیان ترك ها را عقب نشاندند«

او شووینیسم خود را آشکار می کند و با 

 اکتبر 7که در » نبرد لپانتو«اشتیاق دربارة 

در این «. میالدي رخ داد، می نویسد 1571

نبرد، نیروهاي متحد دولت شهرهاي اسپانیا، 

مالت و ایتالیا، ناوگان دریادار ترك علی پاشا را 

  .»نابود کردند

، محترمانه تجربه و کارآزمودگی خود را »آدام«

. در ارتباط با پرچم این جنگ توصیف می کند

ین واقعیت او ادعا کرد که این پرچم، بیانگر ا

به «نشان دادند » نیروهاي مسیحی«است که 

این . هستند» مراتب منظم تر و نیرومندتر

» پگیدا«مقاله، آشکار یک هدیۀ نفرت انگیز به 

  .است

ابتدا قادر بود که سم راسیستی خود را » آدام«

گسترش  FAZدسامبر روزنامۀ  17در سرمقالۀ 

در  او ضمن این که گویا استعمار وحشیانه. دهد

خاورمیانه و دو جنگ جهانی هرگز رخ نداده 

اند، اعالم کرد که اسالم، برخالف مسیحیت، 

به عالوه، جهان . متکی بر خشونت است

مسیحی از دورة روشنگري عبور کرده است 

. گرایان هیچ چیز از آن نمی دانستندکه اسالم

می گوید » آدام«به همین خاطر است که 

ارتباط با  ضروري بود که این مسأله در

آیا آن ها به این جا «: پناهجویان مطرح شود

آیا آن ها مایل و قادر به «یا » تعلق دارند؟

  »ادغام شدن هستند؟

، از انتشارات مهم آلمان نیز از »اشپرینگر«

روز جمعه، مفسر . حمایت می کند» پگیدا«

شکایت » ژاك شوستر«، »ولت گروپه«ارشد 

آلمان،  کرد که منتقدین حق پناهجویی در

گرایان افراطی خیلی سریع به عنوان راست«

سابقۀ کارزار بی«و مشمول » برچسب خوردند

  .شدند» افترا و بدگویی

تشویق و حمایت رسانه ها و سیاستمداران از 

این جمعیت فاشیست، بخشی از یک چرخش 



24 

در طی . جامع به راست در سیاست آلمان است

اروپا  سال گذشته، نه فقط اقدامات ریاضتی در

تشدید شده اند، بلکه، مهم تر از هم، بازگشت 

  .میلیتاریسم آلمان تدارك دیده شد

سیاست متجاوزانۀ حکومت آلمان نسبت به 

روسیه و مداخالت آن در خارومیانه، وسیعاً از 

براي اجراي یک . سوي مردم طرد شده است

سیاست خارجی متخصامانه علیه اپوزیسیون، 

ي جامعه اکنون بسیج تفاله ها و ته مانده ها

همان طور که تا پیش جنگ هاي . می شوند

اول و دوم جهانی شاهد بودیم، نخبگان حاکم 

درحال توسل به شووینیسم و بیگانه هراسی 

به منظور پیشبرد برنامۀ امپریالیستی و 

  .میلیتاریستی خود هستند

این تحوالت به هیچ وجه محدود به خیابان 

گاه هاي آلمان، در دانش. نیست» درسدن«هاي 

تاریخ درحال تجدیدنظر است و جنایات 

. میلیتاریسم آلمان، دست کم گرفته می شود

هدف، آماده سازي زمینه براي احیاي 

  .ناسیونالیسم آلمانی است

که سرپرست » یورگ بابروفسکی«پروفسور 

دپارتمان تاریخ اروپاي شرقی در دانشگاه 

در «است، در ماه فوریه به » هومبولت«

هیتلر بیمار روانی و «گفت که » یگلاشپ

هرفرید «همکار او، پروفسور . »تبهکار نبود

پیگیري یک سیاست «گفت که » مونکلر

خارجی مسئوالنه ناممکن خواهد بود، اگر هر 

کسی این چشم انداز را داشته باشد که ما 

  .»مقصر همه چیز هستیم

با کمک چنین جعلیات و تحریفات تاریخی که 

نه اي شنیعی درهم آمیخته، با کارزار رسا

. جنایات جدیدي درحال رقم خوردن هستند

سیاست هاي متخاصامانۀ امپریالیسم آلمان، 

سال پیش، به حرکت به سوي  80درست مانند 

دیکتاتوري و بسیج عناصر فاشیستی گره 

  .خورده است

، باید در پیوند »پگیدا«در نتیجه مبارزه علیه 

اریسم و تمامی تنگاتنگ با مبارزه علیه میلیت

این، . احزاب سیاسی بورژوایی مشوق آن باشد

در عوض، مستلزم مبارزه اي سرسختانه و 

تسلیم ناپذیر براي افشاي آن دسته ریاکاران 

درون حکومت است که در ظاهر مخالف 

سخن گفته اند، اما تمام و کمال از » پگیدا«

برنامۀ امپریالیستی هیئت حاکم حمایت می 

  .کنند

آوري کرد که ارکستر مخالفت با پگیدا باید یاد

در درون محافل حاکم، درست در زمانی 

افزایش یافت که تظاهرات هاي مخالف 
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شروع به یافتن خصلتی توده اي کرد » پگیدا«

و مطبوعات خارجی نیز آغاز به تهیۀ گزارش از 

  .نمودند» پگیدا«گرایان تظاهرت هاي راست

خنرانی ، صدر اعظم آلمان در س»آنگال مرکل«

سال نوي خود تظاهرات ها را مورد انتقاد قرار 

 - به گفتۀ مرکل، شعار مورد استفادة پگیدا. داد

مورد سوء استفادة جنبش  - »ما مردم هستیم«

سال پیش قرار گرفته بود که به  25توده اي 

سقوط  دیوار برلین و فروپاشی آلمان شرقی 

اکنون به گفتۀ مرکل، این شعار از . انجامید

استفاده می شود تا به خارجی » پگیدا« طرف

شما به خاطر نژاد و مذهب خود «ها بگویند که 

مرکل ادامه داد که . »به این جا تعلق ندارید

  .»به نفع همه هست«مهاجرت، 

هلموت «روز سه شنبه، صدراعظم سابق، 

) SPDاز حزب سوسیال دمکرات، یا (» اشمیت

ساله است، علیه تظاهرات ها  96که اکنون 

آلمان باید در برابر دنیا «: صحبت کرد و گفت

ي "نه به پگیدا"باز و بردبار، و بنابراین یک 

» گرهارد شرودر«جانشین او، » !روشن باشد

)SPD( خوهان » بیلد سایتونگ«، در روزنامۀ

علیه تظاهرات » برخاستن تمام مردم شریف«

  .گرایان شدراست

ن ای. ریاکاري این بیانیه ها خیره کننده است

SPD  از تضعیف کامل  1993بود که در سال

حق پناهندگی در آلمان پس از جنگ به دست 

CDUاز آن زمان به بعد، حکومت . ، دفاع کرد

ها یکی پس از دیگري خود را به حفاظت از 

در . آلمان در برابر پناهندگان وقف کرده اند

هزار مهاجر تنها در  25سال گذشته،  15طی 

، آن هم در نتیجۀ مدیترانه غرق شده اند

تشدید کنترل اروپا بر مرزها با حمایت 

با این وجود وقتی . حکومت هاي آلمان

پناهجویان به آلمان رجوع می کنند، آن ها در 

اتاق هایی نامناسب و غیرانسانی جا داده می 

شود، منازلی که در آن ها در معرض سوء 

  .استفاده و شکنجه قرار دارند

، درحال ایفاي »حزب چپ«و » گرگور گیزي«

هدف از فراخوان . نقش به ویژه مهلکی هستند

اتحادي متشکل از کلیۀ «این حزب براي 

، مشخصاً حمایت از »دمکرات ها علیه پگیدا

-سیاست حکومت است که به بسیج راست

  .گرایان انجامیده

تنها نقطۀ اتکا براي یک مبارزة مؤثر علیه هم 

ازمان گرایان و سمیلیتاریسم و هم خطر راست

، بسیج »پگیدا«هاي فاشیستی اولیه، نظیر 

سیاسی طبقۀ کارگر بر مبناي یک برنامۀ 

  . سوسیالیستی و بین المللی است
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مداران آلمان، بذرهاي جنبش راست قدرت

  را می کارند» پگیدا«

  

  کریستوفر درایر

  2014دسامبر  19

  بتی جعفري: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

پایی هاي میهن پرست ارو«تظاهرات جنبش 

، )Pegida(» علیه اسالمیزه شدن غرب

محصول کارزار سیستماتیکی است که از سوي 

سیاستمداران و رسانه هاي آلمان علیه نه فقط 

مهاجرین، که همین طور کل طبقۀ کارگر دامن 

  .زده می شود

دوشنبۀ گذشته پلیس ادعا کرد که نزدیک به 

می گرد هزار نفر براي تظاهرات ضد اسال 15

هرگز در گذشته افرادي با این . آمده بودند

. تعداد به چنین اعتراضاتی نپیوسته بودند

شرکت کنندگانی که از سرتاسر آلمان سفر 

کرده بودند، تردیدي دربارة دیدگاه هاي 

ارتجاعی و ماوراء راست خود برجاي 

  .نگذاشتند

اعتراض کنندگان عالوه بر پرچم هاي متعدد 

پول «ایی با شعارهایی مانند آلمان، پالکارده

تر براي فرزندان ما و نه کالهبرداران بیش

و » نه به قوانین شریعت در اروپا«، »پناهجو

» علیه جنگ هاي مذهبی در خاك آلمان«

  .حمل می کردند

حزب ناسیونال » بسیاري از اعضا و مقامات«

به عنوانی ) NPD(دمکراتیک ملی آلمان 

د در میان حزبی فاشیستی، به اعتراف خو

طی هفته هاي . تظاهرکنندگان بوده اند

گذشته، حزب، اعضاي خود را براي راهپیمایی 

ها بسیج کرده و از هواداران خود دعوت به 

  .شرکت نموده است

آلترناتیو «گراي حزب ناسیونالیست راست

سرپرست . نیز حاضر بود) AFD(» براي آلمان

شاخۀ پارلمانی آن در براندنبورگ، یعنی 

او سابقاً به . ساندر گوالند، حضور یافتالک

تظاهرکنندگان به عنوان معترضین قانونی و 

مشروع علیه سیاست هاي ناکارامد پناهندگی 

اشاره کرده و ادعا کرده بود که اکثریت عظیم 

پناهجویان که در آلمان زندگی می کنند، نه از 
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لحاظ سیاسی مورد اذیت و آزار قرار داشته اند 

  .هجو بوده اندو نه حتی پنا

بسیج کردن تفاله ها و پس مانده هاي جامعه 

به خیابان ها ریختند، نتیجۀ » درِسدن«که در 

طی هفته هاي . یک کارزار عامدانه است

که در ابتدا » درسدن«گذشته، راهپیمایی هاي 

بسیار کوچک بودند، مورد پوشش خبري 

وسیع و در ابعاد بی سابقه از سوي رسانه ها 

  .قرار گرفت

از . گزارش ها، طیف وسیعی را شکل می دادند

بی اهمیت شمردن معترضین به عنوان 

به (» غرولند کردن هاي درهم و برهم از مردم«

تا خطاب کردن آن به ) Tazقول روزنامۀ 

به قول (» یک پدیدة متناقض«عنوان 

تا حمایت و تهییج ) سوددویچه سایتونگ

  ).FAZدر روزنامۀ (آشکار براي آن 

وشنبه، برتولد کلر مسئول انتشارات روز د

FAZ  اگر اتحادیه «با خوشحالی اعالم کرد که

اتحاد حزب محاظفه کار دمکرات مسیحی و  [

چون الك پشت هم ]حزب سوسیال مسیحی 

سر خود را از الك بیرون می آورد و به آن چه 

رخ می داد توجه نشان می داد، دیگر الزم نبود 

کلر . »رآیدکه چماق نازي ها به حرکت د

درخواست کرد که معترضین جدي گرفته 

یک سیاست «شوند و از حکومت خواست که 

مهاجرت را پی بگیرد که قواعد و قوانین آن 

. »اکیداً متناسب با منافع کشور خودمان باشد

او عمالً براي الغاي حق پناهجویی فشار می 

  .آورد

نمایندگان حکومت فدرال نیز دیدگاه هاي 

اوایل اکتبر، پیش از . شان دادندمشابهی را ن

آغاز تظاهرات، وزیر داخله، توما دو مزیر 

)CDU ( از اعتراضات علیه سکونتگاه هاي

» غیر قانونی«پناهجویان دفاع کرد و آن ها را 

سرعت و » درسدن«وقتی تظاهرات . خواند

شتاب گرفت، او از شرکت کنندگان پشتیبانی 

ها باید کرد و اعالم کرد که نگرانی هاي آن 

  .جدي گرفته شود

، زیگمار )SPD(رهبر حزب سوسیال دمکرات 

گابریل نیز گفت که یکی باید وسط راه 

تظاهرکنندگانی را که احساس ناامنی می 

کردند و داشتند همراه با جمعیت می رفتند 

همکار حزبی او، روگر لوِنتس، . مالقات می کرد

رئیس وزارت داخلۀ ناحیۀ راینلند، عالقه اي 

داشت که به تظاهرکنندگان برچسب دست ن

وقتی تعداد «. راستی یا خارجی ستیز زده شود

زیادي از مردم بنا به دالیل خودشان به خیابان 

  .»می ریزند، باید آن ها را جدي بگیرید
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حکومتی ایالتی زاکسن به طور اخص نسبت به 

. حمایت از اعتراض کنندگان پرحرارت بود

الو تیلیچ نخست وزیر زاکسن، استانیس

)CDU ( هفتۀ گذشته تمایل اش براي ورود به

وزیر . را اعالم کرد» پگیدا«گفتگو با حامیان 

نیز گفت ) CDU(داخلۀ او، مارکوس اولبیگ 

کامالً اشتباه هست که به مردم برچسب «که 

بزنیم و همۀ آن ها را دست راستی دسته بندي 

  .»کنیم

 تیلیچ و اولبیگ مستقیماً درحال ادامۀ سنت

ایالت  -  CDUهاي حامی نازي بیدنکوف در 

، کورت 2002تا  1990از . هستند -زاکسن

بیدنکوف نخست وزیر بود و حکومت ایالتی او 

  .سنگري براي سیاستمداران ماوراء راست بود

اشتفان هایتمان وزیر دادگستري او بین سال 

 1993بود؛ هایتمان در سال  2000تا  1990هاي 

ه امروز مطالبات محوري نقداً برنامه اي را ک

تظاهرات پگیدا را دربرمی گیرد، فرموله کرده 

او پس از دیدار از اشتوتگارت و دیگر . بود

شهرهاي آلمان غربی، اعالم کرد که با درنظر 

داشتن نسبت باالي افراد خارجی در کشور، 

هایی که "غربتی"از سوي «احساس می کند 

به ما تحمیل می شوند، مورد تهدید قرار 

آلمانی ها «و به این نتیجه رسید که » گرفته

باید در برابر شکست خوردن به دست خارجی 

یکی از اخالف هایتمان، . »!ها محافظت شوند

توما دو مزیر، وزیر دادگستري زاکسن از سال 

  .است 2004تا  2002

هایتمان به خاطر همین اظهارت علنی خود 

مجبور بود که از کاندیداتوري اش براي سمت 

یاست جمهوري حکومت فدرال در سال ر

اکنون نه فقط باندهاي . پوشی کندچشم 1993

، که همین طور بخش CDUدست راستی 

نیز این گونه دیدگاه هاي  SPDهایی از 

آن ها فراتر از . ارتجاعی را ابراز می دارند

مواضع هایتمان پیش می روند و به بسیج 

حمایت از تظاهرات نیروهاي دست راستی 

  . دست می زنند پگیدا

پگیدا، نه تجلی حرکت و چرخش عمومی مردم 

به راست، که یک کارزار سیستماتیک از سوي 

هدف از آن این . سیاستمداران و رسانه هاست

است که تنش هاي روزافزون اجتماعی و 

سیاسی را به سوي مجاري ارتجاعی، هدایت و 

  .یک جنبش فاشیستی را ایجاد کند

یتاریسم آلمان برجسته با احیاي میل 2014سال 

از زمانی که رئیس جمهور فدرال، . می شود

یوآخیم گوك پایان منع مداخلۀ نظامی را در 

آغاز سال اعالم کرد، حکومت فدرال این برنامه 
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را با اتخاذ مسیر متخاصمانه علیه روسیه و 

مشارکت سربازان آلمان در » قانونی کردن«

. جنگ علیه داعش، تکمیل و اجرا کرده است

تنها همین چهارشنبۀ گذشته، کابینۀ فدرال 

تصمیم به اعزام نیروهاي جنگجو به عراق 

  .گرفت

این تحرکات جنگی از سوي به اصطالح 

اپوزیسیون، یعنی سبزها و حزب چپ هم 

در عین حال، تبلیغات جنگی . حمایت می شود

در رسانه ها آغاز شده و هر کسی را که جرأت 

باد ناسزا و  کند علیه آن سخن بگوید، به

  .دشنام می گیرد

با وجود این تالش ها براي ایجاد ارعاب، 

اکثریت عظیم جمعیت با سیاست جنگی 

به همین ترتیب، مخالفت با . ضدیت دارد

نابرابري اجتماعی و کاهش هاي ممتد در 

هزینه هاي اجتماعی، در سرتاسر اروپا رو به 

  .رشد است

 بسیج کردن انبوه افراد ماوراء راست در

. تر کارزار است، بیانگر تشدید بیش»درسدن«

چنین کارزاري به سرکوب این مخالفت ها، 

تقویت سیاست جنگی و انحراف توجه عمومی 

از حمالت اخیر ضد اجتماعی، خدمت می 

نخبگان حاکم براي همین منظور مایل . رساند

اند که نیروهاي ماوراء راست را بسیج کنند، 

دورة تاریخ آلمان  همان طور که در سیاه ترین

  .نیز چنین کردند

این تغییر و تحوالت، طبقۀ کارگر را با 

مخاطرات عظیمی رو به رو می سازد که باید با 

. تدارك سیاسی خود به مقابله با آن بپردازد

مبارزه علیه خطر فاشیسم به شکلی 

گریزناپذیر با مبارزه علیه میلیتاریسم و هیئت 

گره خورده  حاکم و احزاب سیاسی مشوق آن،

تنها یک جنبش کارگري مستقل متکی . است

بر برنامۀ سوسیالیستی است که می تواند 

  .احیاي راست افراطی را متوقف کند

  

http://www.wsws.org/en/articles/20

14/12/19/peg-d19.html 

 

  

  

  

  

  

  

http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19/peg-d19.html
http://www.wsws.org/en/articles/2014/12/19/peg-d19.html
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  و چرخش به راست در سیاست آلمانپگیدا 

  2015ژانویه  3کریستوفر درایا، 

  بتی جعفري: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

اروپایی هاي میهن پرست «گراي جنبش راست

از همان ) پگیدا(» علیه اسالمی شدن غرب

آغاز اساساً به دست احزاب و رسانه هاي 

اکنون مقامات حکومتی . حکومت تولید شد

 نیروهايهره برداري از بسیج این درحال ب

چرخش راست افراطی براي سازماندهی یک 

سیاسی و اجراي یک برنامۀ به شدت  به راست

  .ارتجاعی هستند

، »ر اشپیگلد«در شمارة اخیر هفته نامۀ 

وزیر داخلۀ ، )CSU( »تر فردریشیهانس پ«

اتحاد (» اتحاد«سابق و معاون رهبر کنونی 

سوسیال  حزب دمکرات مسیحی و حزب

، تظاهرکنندگان )CDU-CSU یا مسیحی

گرا را به آغوش می کشد و به پذیرش راست

  .فرامی خواند آن هابرنامۀ 

خواست مردم براي هویت «دا او می گوید تاب

در ریشۀ این تظاهرات هاي  ،»فرهنگی

وزیر سابق می گوید که . قرار داردراسیستی 

را » پرسش هایی به حق«شرکت کنندگان 

ما در «و ادعا می کند که  کنند، طرح می

گذشته با مسألۀ هویت مردم و ملت خود بیش 

  .»از حد مالیم برخورد کرده ایم

را به ) CDU(او صدراعظم آلمان، آنگال مرکل 

و » نظرسنجی هاي اصلی مسیرشنا کردن در «

نادیده گرفتن ارزش هاي محافظه کاران متهم 

به همین خاطر می گوید که حزب . می کند

به ) AfD(» آلترناتیو براي آلمان«است گراي ر

تبدیل خواهد » اتحاد«براي » خطر مهلک«یک 

  .شد

اعتراض فرا «پس براي جلوگیري از یک 

، اتحاد محافظه کار »پارلمانی از جانب راست

را  AfDباید موضوعات و مسائل پگیدا و 

فردریش دفاع خود از پگیدا را با . درنظر بگیرد

مرتبط » محور-یزینسب«خواست یک سیاست 

می » حفاظت از مالکیت«او خواهان . می کند

شود و با کنترل بر حداقل دستمزد و اجاره 

  .مخالف می کند

، »ولفگانگ بوسباش«فردریش از حمایت 

شد که  اربرخورد CDU امور داخلۀکارشناس 

اگر یک حزب «: ه بودگفت »تاگس اشپیگل«به 

ي راست میانه ایجاد شود، این چالشی برا

 نمایندة سرپرست جناح. »خواهد بود "اتحاد"

هانس «، CSUخرد و متوسط در  بیزینس هاي

اتحاد باید تضمین کند که « :گفت، »میشل باخ

. می شودنشقاق ناردوگاه بورژوازي دچار ا
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تنها به نفع چپ سیاسی خواهد  ،چنین شکافی

  .»بود

که پیوندهاي » زاکسن«در  CDUحزب 

دارد، اعالم کرد که نزدیکی با راست افراطی 

ل ائمیش«مطالبات پگیدا را اجرا خواهد کرد؛ 

» زاکسن«در  CDU، دبیر کل فعلی »مرچکر

ما می خواهیم ارزیابی صادقانه اي از «: گفت

  .»چیستی شکست ها داشته باشم

در جستجوي تسریع  CDUاو اعالم کرد که 

 مینضروند درخواست هاي پناهندگی براي ت

. خواهد بود هارت پوید سرعت بخشیدن به

تالش هاي بیش تري براي «پناهجویان باید 

  .انجام دهند» ]در جامعه[دغام ا

ستیز، در گفته هاي فشار این تبلیغات خارجی

اقتصاددان صاحب نفوذ و سرپرست مؤسسۀ 

در  »هانس ورنر سین«یعنی  ،در مونیخ »ایفو«

او . مشهود بود» FAZ«روز دوشنبه در مجلۀ 

با اعداد سعی می کند اثبات  نهریاکارا با بازي

براي  به داخل هزینه هاي مهاجرت کند که

 این حکومت به مراتب بیش تر از سهم

نظر او، آن چه نیاز  زا. ین به جامعه استرمهاج

ایدئولوژیک دربارة  غیریک بحث «است، 

و بحثی که هدف از آن  سیاست مهاجرت است

این نباشد که گرایش هاي سیاسی هر یک 

  .»د صحت خود را نشان دهندبخواهن

، در واقع نابودي دولت رفاه را در مرکز »سین«

آهنربایی براي «بحث قرار می دهد و آن را 

او . می خواند» جذب افرادي با مهارت پایین

اصل گنجایش، و « پیشنهاد می کند که 

دسترسی مهاجرین به مزایاي دولت رفاه، باید 

، براي رسیدن به این هدف. »محدود گردد

الگویی را پیشنهاد می دهد که در آن 

مهاجرین در صورت نیافتن شغل طی شش ماه، 

به عالوه، آن ها نباید از . بتوانند اخراج شوند

در  حق فرزندمزایایی نظیر معافیت مالیاتی یا 

  .چهار سال نخست اقامت خود برخوردار شوند

فرموله کرده است، نه » سین«برنامه اي که 

، که همین طور علیه کلیۀ فقط علیه مهاجرین

این . کارگران آلمان هدف گرفته شده است

برنامه، مهاجرین را به برده هایی بی حقوق 

تبدیل می کند که مجبورند براي فرار از 

تن در  یدیپورت شدن، به کار تحت هر شرایط

این ارتش بردگان مهاجر، در قدم بعدي . دهند

باید به منظور درهم شکستن شرایط کاري 

مورد تر قوانین رفاهی رگران و تضعیف بیشکا

  .استفاده قرار گیرند

، »فردریش«مالحظات کسانی مانند 

، ماهیت پگیدا را روشن »سین«و » بوسباش«

این جنبش، نه تجلی احساسات . می کند

وسیع جامعه به شکلی خودانگیخته، که بسیج 
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آگاهانۀ تفاله ها و پس مانده هاي فاشیستی 

ن تظاهرات هفتگی نخستی. جامعه است

کوچک پگیدا، نه فقط با توجه و پوشش وسیع 

رسانه ها رو به شد، که مورد حمایت نمایندگان 

تمامی احزاب نماینده در پارلمان نیز قرار 

  .گرفت

در ایالت  »حزب چپ«، رئیس »راملوبودو «

، سرپرست »هورست سیهوفر«تا  ،»نتورینگ«

CSUهمگی تمایل سیاسی خود را به گفتگو ، 

روزنامه ها و ایستگاه . با معترضین نشان دادند

هاي تلویزیونی، نوش داروي راست افراطی 

  .پگیدا را باال آورده اند

گري رسانه ها و تظاهرات هاي نمایشی، هوچی

اکنون براي حقنه کردن سیاست هاي عمیقاً 

. ارتجاعی مورد بهره برداري قرار می گیرند

در آلمان و  مسأله نه صرفاً نابودي دولت رفاه

می  »سین«آن گونه که (سرتاسر اروپا 

، بلکه میلیتاریزه کردن دوبارة سیاست )خواهد

مواضع مهاجرستیز پگیدا . خارجی آلمان است

مدتی است که با شکلی افراطی از امریکایی 

ستیزي و درخواست نقش مستقل براي آلمان 

  .در امور جهان، درهم آمیخته

اکثریت عظیم با وجود تبلیغات رسانه اي، 

جمعیت آلمان با مأموریت هاي نظامی خارجی 

. مخالف هستند) نیروهاي مسلح(» بوندس ور«

مانده و الیه هاي عقب جکارزار پگیدا به بسی

گرا براي ارعاب این مخالف ها خدمت راست

مانند گذشته، بازگشت میلیتاریسم . می کند

آلمان با احیاي ناسیونالیسم و شووینیسم 

هیئت حاکمۀ آلمان پس از . شودهمراه می 

در اوکراین، » سوبودا«فعالیت با فاشیست هاي 

اکنون رو به اراذل و اوباش خود در وطن کرده 

  .است تا اهدافش را متحقق سازد

اکثریت عظیم جمعیت با راهپیمایی هاي 

گرایان مخالف است؛ در این راهپیمایی راست

همراه با شمار زیادي از  AfDها نمایندگان 

» حزب ملی آلمان«عوامل سازمان فاشیستی 

)NPD (تظاهرات هاي . حرکت می کنند

مخالف آن ها اغلب به طور قابل توجهی 

شرکت کنندگان به مراتب بیش تري را نسبت 

به متحدین پگیدا به صفوف خود جذب می 

  .کند

تا پیش از کریسمس، وب سایت 

Change.org طوماري اعتراضی را با عنوان ،

یک میلیون امضا : آلمان رنگینبراي یک «

طی چند روز، بالغ بر . راه انداخت» علیه پگیدا

  .شده است هزار امضا جمع آوري 245
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-ده ها هزار نفر علیه جنبش راست: آلمان

  دست به اعتراض می زنند» پگیدا«گراي 

  

  2014دسامبر  27کریستوفر درایا، 

  فرامرز عباد: آرام نوبخت، ویراستار: برگردان

ز دوشنبه، هزاران نفر از حامیان جنبش رو

باري دیگر » پگیدا«راست افراطی موسوم به 

به . گردهم آمدند» درِسدن«طی تظاهراتی در 

نفر در این  500هزار و  17گفتۀ پلیس، 

تظاهرات شرکت داشتند که نسبت به هفتۀ 

در . نفر افزایش نشان می داد 2500گذشته، 

هرهاي مختلف همان حال، ده ها هزار نفر در ش

علیه شووینیسم ضد مهاجرین و راسیسم، 

تظاهرات کردند و همین امر سیاستمداران را 

واداشت تا اعالم کنند که وارد گفتگو با 

  . گرا خواهند شدتندروهاي راست

اروپایی هاي میهن پرست علیه اسالمی شدن «

فراخوانی به تجمع در مقابل ) پگیدا(» غرب

دادند تا در » درسدن«در » خانۀ اپراي زمپر«

. آن جا سرود مذهبی کریسمس را بخوانند

درست مانند هفته هاي گذشته، تعداد زیادي 

گرا از اقصی نقاط کشور با از افراطیون راست

شماري پرچم آلمان از تقریباً تمامی تعداد بی

  .ایاالت این کشور، شرکت کردند

شعارهاي مهاجرستیز و راسیستی بر روي 

به گفتۀ . ردها قابل مشاهده بودبنرها و پالکا

، »پگیدا«پلیس، جو خشن در دهمین تظاهرات 

با حمله به یک معترضِ مخالف به اوج خود 

رسید، به طوري که او در اثر جراحات به 

  .بیمارستان منتقل شد

در سایر شهرهایی که گروه هاي حامی جنبش 

گرا شکل گرفته بود، تنها چند افراطی راست

» بن«در . عتراض تجمع کردندصد نفر براي ا

تظاهرات به وسیلۀ یک مقام سابق نهاد 

، )JN(» جوانان ناسیونال دمکرات«فاشیستی 

در . سازماندهی شد» مالنی دیتمار«یعنی 

، حامیان حزب راست و محافظه کار »الیپزیگ«

درحال برنامه ) AfD(» آلترناتیو براي آلمان«

  .ریزي تظاهرات براي ژانویه هستند

ا هزار نفر در سرتاسر آلمان براي اعتراض ده ه

. به خیابان ها ریختند» پگیدا«به تظاهرات 

، سازماندهان تخمین زدند که »مونیخ«تنها در 

هزار نفر در مقابل خانۀ اپرا براي اعتراض به  25
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. شووینیسمِ مهاجرستیز تجمع کرده بودند

هزار نفر  5شاهد اعتراض بیش از » درسدن«

، »کاسل«اي دیگري نیز در تظاهرات ه. بود

  . رخ داد» ورتسبورگ«و » بن«

با وجود ابراز نگرانی حقیقی تظاهرکنندگان از 

گرا، سازماندهان در راهپیمایی افراطیون راست

جستجوي این بودند که از موضوعات و مسائل 

محوري سیاسی اجتناب کنند و معترضین را به 

کلیساها، . یک بن بست هدایت نمایند

ان حزبی و سازمان ها اعالم کردند که نمایندگ

مبارزه علیه راست، کامالً یک مسألۀ اخالقی 

را به عنوان » پگیدا«است، و ظهور ناگهانی 

  .تحولی خودانگیخته تصویر کردند

- در واقع بسیج ته مانده ها و تفاله هاي راست

گراي جامعه، مرتبط با کمپین تعمدي در رسانه 

ۀ احزاب ها و محصول سیاستمداران کلی

اعتراضات از همان آغاز . بورژوایی اصلی است

مورد پوشش رسانه اي اغراق آمیز و حمایت 

توما «چون وزیر داخله، نمایندگان حکومت هم

یا » اتحاد دمکرات مسیحی«از (» دو مزیر

CDU (قرار گرفت.  

تصادفی نیست که تظاهرات ها در مرکز 

ادغام حکومت . مهندسی شده اند» زاکسن«

گرا در ی با نیروهاي افراطی راستایالت

، بیش از هر یک از ایاالت آلمان »زاکسن«

  .پیش رفته است

، »اشتفان فالت«نمونه و سرمشق این تحوالت، 

در پارلمان  CDUسرپرست سابق شاخۀ 

تا پیش از وحدت مجدد . است» زاکسن«ایالتی 

در آلمان شرقی  CDUعضو » فالت«آلمان، 

از سازمان بنیادگراي  بود و اکنون به نمایندگی

صحبت می » راهپیمایی براي زندگی«مسیحی 

. کند که شدیداً با حق سقط جنین مخالف است

براي متوقف کردن روند چپ، » فالت«

پیوندهاي نزدیکی با یک گروه انشعابی مافوق 

آکسیون براي توقف روند «محافضه کار به نام 

اسالمی «دارد؛ این گروه با آن چه که » چپ

آلمان می نامد، مخالفت می » هستۀشدن آ

  .کند

به خاطر پیوندهایش با » زاکسن«شاخۀ آن در 

افراطیون و وب سایت ضد اسالمی 

»Politically Incorrect « مشهور بود که

  .فراخوان می دهد» پگیدا«اکنون به تظاهرات 

اشتفان «، »زاکسن«وزیر سابق دادگستري 

 1990در اواسط دهۀ ) CDU(» هایتمان

دربارة جامعۀ غربی «خود را » رانی عظیمنگ«

او ضمن هماهنگی با . اعالم کرده بود» ما

در برخی «: ، گفت»پگیدا«خواسته هاي 
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نواحی، دسته هاي زیاد اتباع خارجی درحال 

به خطر انداختن حق آلمانی ها براي درك 

  .»هویت خود هستند

تشکیالت «گراي گروه تروریستی راست

) NSU(» یالیستزیرزمینی ناسیونال سوس

در » تسویکاو«توانست که سال ها در شهر 

شواهد . به شکل زیرزمینی کار کند» زاکسن«

قابل توجهی وجود دارد که این شبکه اساساً از 

عاملین وزارت اطالعات و کارکنان پلیس 

  .تشکل می شده است

اقدامات خشونت آمیز جنایتکارانۀ تندروهاي 

وان درگیري اغلب به عن» زاکسن«گرا در راست

. هاي غیر سیاسی نادیده گرفته می شود

گرا، گروهی از هنگامی که تندروهاي راست

مردم آسیاي جنوبی را در شهر کوچک 

تعقیب » !خارجی، بیرون«با شعار » موگلن«

کردند و به آن ها حمله بردند، وزیر داخله 

کشمکشی که «این عمل را » آلبرشت بوتولو«

ظر او هرچند از ن. خطاب کرد» تشدید شد

مورد استفاده » گراشعارهاي افراطی راست«

قرار گرفته بود، اما این به آن معنا نبود که 

انگیزه هاي افراطی راست گرا در پشت این 

  .جرم وجود داشته است

علیه کسانی » زاکسن«با این حال قوة قضائیۀ 

که با افراط گرایی راست مخالف کنند، واکنش 

هنگامی که . هدرحمانه اي نشان می دبی

 13هزاران نفر علیه یک راهپیمایی نازي ها در 

تظاهرات کردند، پلیس به واکنش  2012فوریۀ 

. وحشیانه اي علیه شرکت کنندگان دست زد

سپس دادیاري ایالت، اتهامتی را علیه 

  .تظاهرکنندگان ضد نازي اقامه کرد

همراه با بخش ) AfD(» آلترناتیو براي آلمان«

گرایان ، از تظاهرات راستCDU هاي زیادي از

، »زاکسن«در  AfDرئیس . حمایت می کند

، در ماه ژانویه نشستنی را با »فروك پتري«

گفت » پتري«. فراخواند» پگیدا«رهبران 

دیگران دربارة پگیدا صحبت می کنند، ما با «

این یک «. »خود آن ها صحبت خواهیم کرد

نشست اولیه براي درك چیزي است که این 

اد می خواهند و همین طور تبادل نظر بدون افر

  »هرگونه الزام

در  AfD، رهبر شاخۀ »الکساندر گوالند«

، نخستین »براندنبورگ«پارمان ایالتی 

سیاستمدار رده باال بود که هفتۀ گذشته به 

این . پیوست» درسدن«در » پگیدا«تظاهرات 

مطالبات اصلی  CDUسیاستمدار سابق 
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یزهایی که هرکسی چ«را به عنوان » پگیدا«

  .توصیف کرد» می تواند با آن ها موافق باشد

در اعتراضاتی که با پوشش » گوالند«حضور 

خبري ژورنالیست ها همراه شد، ماهیت 

قرارست . را روشن می کند» پگیدا«جنبش 

مانده ترین الیه هاي جامعه براي اعمال عقب

سیاست خارجی متخاصمانۀ جدید آلمان و 

  .ن بسیج شوندحمالت به کارگرا

بیش از هر سیاستمدار دیگري مدافع » گوالند«

تاگس «دو سال پیش، در مقاله اي در. این است

رابطه اي «اعالم کرد که که آلمانی ها » اشپگیل

احترامی «دارند و » مشکل دار با نیروي نظامی

او به نفع . »براي ارتش آلمان قائل نیستند

وریه شرکت در مداخالت نظامی علیه لیبی و س

باید نهایتاً » وسواس منفعالنه«گفت که این 

او همانند بیسمارك اعالم . کنار گذاشته شود

کرد که موضوعات تعیین کنندة روز، می باید 

  .حل شود» خون و آهن«با 

» پگیدا«این برنامه اکنون قرار است با همکاري 

به » گوالند«در این مورد، . تکمیل و اجرا شود

گرا و دروهاي راستعنوان معبري میان تن

CDU او به خوبی به . ایفاي نقش می شود

محافل ماوراء محافظه کار حزب اتحاد دمکرات 

آلفرد «تحت رهبري » زاکسن«مسیحی در 

، وصل است و پیوندهاي نزدیکی را با »درگر

  .هکاران حزبی سابق خود حفظ می کند

به عنوان رئیس فعلی حکومت » فولکر بوفیر«

همراه  1980در اواخر دهۀ  ،»هسن«ایالتی در 

به » هسن«با گوالند دبیر حکومت ایالتی 

امروز او . بود) CDU(» والتر والمان«ریاست 

نمی » پگیدا«می گوید که به تظاهرگنندگان 

در عوض باید . زد» برچسب افراط گري«توان 

  .و با آن ها صحبت کرد» جدي گرفت«آن ها 

با این وجود دست کم گرفتن و به آغوش 

 CDUمحدود به طیف راست » پگیدا«یدن کش

آن ها به همان ترتیب که کلیۀ احزاب . نیست

در احیاي میلیتاریسم آلمان دخیل شده اند، 

درحال باز کردن مسیر به سوي نیروهاي 

گرا هستند تا از طریق این سیاست ها راست

  .اعمال قدرت کنند

، شهردار منطقۀ »هاینتس بوشکوفسکی«

حمایت کرد » پگیدا«از » برلین«در » نیوکلن«

و در عوض به تظاهرکنندگان علیه آن ها حمله 

سیاستمدار سوسیال دمکرات گفت که . برد

کامالً طبیعی بود که مردم  از خارجی ها هراس 

داشته باشند و سیاست رسمی می بایست به 

  .این ترس و نگرانی ها اهمیت دهد
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