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 1945گفتار بر چاپ فرانسوی سال پیش

آغاز شدد و  1934ی ، کمی پس از ششم فوریههای کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه کتاب
ها بود. آیدا ززم بدود تدا کتداب را بده شدک  روی پیشخوان کتابفروشی 1936ی در ژوییه

 دادیم؟می ادامه 1945که باید بررسی را تا شروع سال یا آنحاضر تجدید چاپ کنیم 
ی فاشیسدم هندوز در جریدان شد  زودهنگدام بدود. پدیددهتاریخ پایان این نوشته بی

هنوز آشدکار نشدده هایش ویژگی پیشرفت کام  خود بود )بیشتر از هر جایی در آلمان( و
 بودند، پس ززم بود تا بیشتر بررسی کنیم.

ی ما وجود داشت. موضوع این کتاب، اگدر عی بر سر راه پژوهش گستردهاما شاید مان
ی ، پدیدده1939اسدت. پدس از  شککل نکابش ی فاشیسم درگونه گفت، مطالعهبتوان این

چیز مثد  دو  خواست که با تحول بزرگ جنگ امپریالیستی در هم آمیزد. هیچفاشیسم می
فاشیسدم در بیشدتر مدوارد )و نده ی هاویژگی کشور در حال جنگ به یکدیگر شبیه نیست.

ی جهان و اقتصداد جندگ افسارگسیخته گری  های آشنایی چون نظامیکلی( با مشخصهبه
ش  هر توصیف ماتریالیستی از جنگ همچون توصیف ماتریالیستی ادغام شده است. بی

بندی برگ بیشتری به بحث بدهیم، کمتر به جمع و از فاشیسم خواهد بود. اما هرچه شاخ
گاهانه دورنمای این اثر را با مطالعدهرسیم. این وظیفه را به دیگران وامیمی ی گذاریم. ما آ

 ایم.ی فاشیسم در درون خودش به پایان رساندهپدیده
 [جهدانی دوم] ممکن است بر این نظریه، این شبهه وارد شدود کده فاشیسدم و جندگ

کنیم. میرد  شود. آشکارا این را ناپذیرند و این جنگ فرزند هیوزوش  فاشیسم تلقیجدایی
 رویند و هدرارتباط مستقیمی میان جنگ و فاشیسم وجود دارد. آنان از ی  کود می مسلما

دو  باشدند. هدرزوال می به رو داری  ی هیوزوار سیستم سرمایهکدام به روش خود، فرآورده
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پیشدرفت خوفندا  آورند: نخست، ناسازگاری میان ای سیستم سر برمیآنان از فساد ریشه
بندی جهدان میدان نیروهای تولیدی و مالکیدت خصوصدی بدر ابدزار تولیدد، دوم، تقسدیم

ی آهندی تناقادات هدای متفداوتی، حلقدهخواهند تدا بدا راههای قدرتمند. آنان میدولت
ی افتاده مخاطره دو در جهت بهبودی سودهای به ی این سیستم را بشکنند و هردربرگیرنده

تدوان ارتبداط متقابد  های کلی میبست و عالوه، ورای این بندبهکوشند. یم داریسرمایه
کده ایدن دو  آنجدایی تری میان فاشیسم و جنگ در ایتالیا و آلمان مشاهده کدرد: ازمستقیم

« گرسدنه»هدای ، جدزو ملت«سیر»کشور فاقد مواد خام و بازار بوده و در برابر کشورهای 
داری را متشنج کرده، در مدورد ایدن تمامی سیستم سرمایهآن بحرانی که شدند، می قلمداد

و بدر آندان، بیشدتر از دیگدر کشدورها وجدود ید  داشته  حاد ای کامالدو کشور خصیصه
 ف  تصدر و بدا هددف« متجداوز»های آنان چونان قدرت .کرد را تحمی « دولت قدرتمند»

جدیدی در جهان، و هدفشان ایجاد تقسیمات کرده  عم « سیر»بخشی از غنیمت از مل  
جدیدد خدود را  کده دشدمنان مخدالف بدا ایدن تقسدیم  درحالی بود آن هم با اجبار نظامی

 ند.دادمینشان « دوستدار صلح»های قدرت
نیست.  علت و معلولیمرتبطند اما این ارتباط از نوع  نائبنابراین فاشیسم و جنگ مطم

آیدد و علد  بده دسدت نمیهدا نابودی فاشیسم )با فرض احتمال وقوعش( بده ایدن زودی
روندد. بدرای چهدار سدال از ها از بین نمیهای امپریالیستی به این زودیها و جنگرقابت
یابی بده بدازار جهدانی بدا یکددیگر های بزرگ برای دسدتدو گروه قدرت 1918تا  1914

واقدع فاشیسدم و  وجدود نداشدت. در« فاشیستی»جنگیدند که در هیچ اردوگاهی، کشور 
را دیگر همددو پدیدده  ید  علدت: گرچده هدر متفاوتهای  معلولند. معلول دو جنگ هر

گاهاندهآیند )و همهنظر آمیخته میهایی بهدهند، گرچه در زمانپوشش می ای گونه تالش آ
برای یکی نشان دادنشان انجام گرفته است( امدا هندوز هرکددام هسدتی جداگانده دارندد و 

 اند.ای جداگانهنیازمند مطالعه

تاباندد؟ هرچندد کده ی فاشیسدم مینوری نو بر پدیده 1939حوادث آغاز شده از سال آیا 
گدوییم دهیم نه، میممکن است نارضایتی خوانندگان را به همراه داشته باشد اما پاسخ می

گیری ایدن کتداب را تیییدر روی نتیجه هیچ ی ما بههای اخیر به عقیدهکه حوادث این سال
به ایدن طدرف  1939نی  ما نیست. تنها کاری که فاشیسم از سال دهد و این از خودبینمی

هدم  ی دری بربریت خود است. هرچند که ایدن نیدز پدس از مشداهدهکرده، اثبات دوباره
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د جای شگفتی ندارد. آیا ایدن  پیش از خرد کردن اروپا کوبیدن پرولتاریای آلمان و ایتالیا د
« فاشیستی»خود فقط باید  هایویژگی رینتدر مخوف« فاشیسم»بربریتی که عبارتست از 

 در نظر گرفته شود؟ ک  جنگ، عملی است بربرگونه.
ی هرچه با فرصت بخشیدن به ما برای مشاهده ،جدای از اینها، جنگ و اشیال آلمان

دد کده رژیدم  کدردیمکده پیشدتر گمدان می چندانآن آمدوزد دبه ما می ،نزدیکتر این پدیده
بودنش، نظامی متجانس نیسدت. هرگدز در ترکید  و  *«توتالیتر»رغم دعوی  فاشیستی، به

هدای ح  کردن عناصر مختلف برای سداختن آلیداژی واحدد، موفدو نبدوده اسدت. چرخ
ی هیتلدر در های چندین سالهکنند. برخالف کوششمتفاوت آن بدون اصطکا  کار نمی

 ‡و گشدتاپو از سدویی wehrmacht †ی سازش میان حزب و ارتش، ورماخدتیافتن قاعده
Gestapo اس و اسSS ای خود ادامده دادندد. پشدت از سویی دیگر به جدال سگ و گربه

رغم ظدواهر موجدود نشدان این تناقض، مشک  طبقداتی وجدود دارد. رژیدم فاشیسدتی بده
کند. وقتی چند سال پیش نشین نمیدهد که در لذت بقای خود هرگز بورژوازی را خانهمی

هدای کدالن ای اسدت در دسدت بنگاهدیم کده فاشیسدم وسدیلهاین فرضدیه را تقویدت کدر
 اقتصادی، با آن مخالفت شد که در ایتالیا، همچون آلمدان )و در آلمدان شددیدتر از همده

 کنیم.ها کند شده است. قاطعانه این را رد میجا( آهنگ حرکت این بنگاه
 ماندد. ازمی بورژوازی با پیگیری اهداف خود در دولت توتالیتر، قدرت مستق  بداقی

طور حتم برای در هم شکستن پرولتاریا انتخاب شده بود، بدر ی هیتلر بهکه دسته جاییآن
کند )یا اگر ایدن رو خودش آن پیرهن را بر تن نمی این پوشاند و ازای میتن آن پیرهن قهوه

بدا ایدن  Hermann Rauschningکار را بکند فقط برای نمایش است(. هرمدان روشدنینگ 
گذارندد و چیدز احتدرام نمی ی حاکم را عامیان فاشیست کده بده هدیچاش که طبقهفرضیه

ش  موارد منفردی وجود اندازد. بیما را به اشتباه می ،هستند، برکنار کردند §«انگارهیچ»
داران بزرگ بدرفتاری شده باشد یا آنان را مجبور به مهاجرت کرده باشند دارد که با سرمایه

ای غدر  نشددند، بلکده مد نهدر قهدوه و مثابه ک  در جزر های کالن اقتصادی بهبنگاه اما

                                                                 
* Totalitarian ،فراگیرندگی 
 در زبان آلمانی به معنی نیروی دفاعی است، ارتش آلمان نازی †

 پلیس مخفی دولتی در آلمان نازی ‡
§ nihilist 
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 عکس این قایه اتفا  افتاد.
ی حداکم اسدت. اسدتقالل نسدبی ی طبقهدهنده ی برتریزمانی ارتش وسیله در همه

هدای کدالن ی اسدتقالل بنگاهدهندده گرایی  کام ، نشانرژیم و امتناعش از نازی ازارتش 
شدان بدا آن هدا از سازگاریرژیدم فاشیسدتی و امتنداع آن از داران بزرگ(ادی )و زمیناقتص

های نافرمان ژنرال« هیتلر ضربات پنهانی به ستاد ک  ارتش وارد آورد.»ایم: است. ما گفته
مدی تیییددی اسدت بدر مقاومدت یدا« هایپاکسازی»ش  این موفقیت عزل شدند، بی با

گرایدی کامد  ایسدتادگی کدرد. امدا  ازی بدزرگ در برابدر ندازیارتش که با پشتیبانی بورژو
داران بزرگ، آن اربابان کشور که پدس از تدالش ها، سرمایهیه، آن ژنرالیی بیستم ژودرباره

تدوان گفدت؟ قصد به هیتلر به دار آویخته شده یا به ضرب گلوله کشته شدند، چه می سوء
در ایتالیدا  1943ی یدهیپدنجم ژو و در آلمدان درسدت مثد  بیسدت 1944ی یهیبیستم ژو

و شاه، فرمان دستگیری موسولینی را صدادر کردندد(  Badoglio)روزی که مارشال َبدولیو 
ی دار حاکم هرگز جذب دولت خودکامدهی سرمایهگواه روشنی است بر این نکته که طبقه

رغم هنشد. بورژوازی پس از کم  مالی به فاشیسدم و بده قددرت رسداندن آن، بد توتالیتر
عدامی را تحمد  کدرد: ایدن بدا مندافعش  هدایتداز نازی و های اند ، تاخدتناسازگاری

آمدده از جاند  رژیدم بدر  های پدیددهماهنگ بود. اما از روزی که معلوم شد ناسازگاری
دام انداختن فاشیسم به خدود  چربد، بورژوازی با حمایت ارتش، تردیدی در بهسودها می

 راه نداد.
ی کتابمان این فرضیه را بیان کردیم: حرکت در ایتالیا موفدو در خاتمه 1936در سال 

هیتلدر بده معندی  ]کنیم کدهامروز اضافه مدی[در آلمان شکست خورد. اما  شد اما عجالتا
هدای کدالن اقتصدادی، بزرگتدرین یه تمدام شدد. بنگاهیقصد بیستم ژو واقعی از زمان سوء

صورتی مصنوعی و بدا ابدزار غرید   او تنها به کردند.محف  ارتش، دیگر از او پیروی نمی
مثابه ک  تدرویج  به ]آلمان[اس هیملر در داخ  ارتش و جمعیت وحشت که پلیس و اس

های تحرید  خدارجی بدرای کردند، باقی ماند. او تنها به این دلی  بقا یافت که نقشدهمی
ی بقدای نفدس ز غریدزها ]و منبعدث[های آلمانی، بازتابی نومیدانه ی آلمان در تودهتجزیه

پدید آورده بود. گرچه مردم از رژیم روی گرداندند اما این رژیم قادر بود تا آنان را به طدرز 
ی حاکم از ایجاد و گشایش جنگ گذری اغفال کند. او به این دلی  دوام آورد که طبقه زود

ابدزار کند کده ی جنگ خارجی هراس داشت. همین آخرین فقره ثابت میداخلی در میانه
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تواندد زنددگی ایدن آخدرین نفدر را بدرای سهمنا  سرکوب ایجاد شده توسط فاشیسدم می
روی گردانده  اوهای کالن اقتصادی از تر کند حتی اگر بنگاهای هم که شده طوزنیلحظه

تواندد سدوراخی در پشدت برخدی ی در نظر گرفته شده برای کارگران نیدز میباشند. گلوله
 ند اما نه برای مدتی مدید.داران ایجاد کسرمایه

ای که قددرت اقتصدادی را در دسدت دارد، تواند در برابر طبقههیچ رژیم سیاسی نمی
لوحان را خوش نیاید اما باید گفت که قوانین قددیمی حکم براند. گرچه ممکن است ساده

ایدن نتیجده نماندندد. فاشیسدم بدار نیدز بیاند، اینکه همواره بر روابط طبقاتی حاکم بوده
هدای کدالن ی میدان فاشیسدم و بنگاهقوانین را با تکان عصای سحرآمیز معلو نکرد. رابطه

ها، حمایت خدود را دریدک کنندد، آغداز اقتصادی چنان ژرف است که اگر روزی این بنگاه
 افول فاشیسم است.

ه بدا ایم. فاشیسم امدروزی فاشیسم اشاره کردهالعادهفو  آرزوی دوام در پایان این کتاب به
که بدر  می کوشدشده دریابد اما کند. هرچند خود را گمای از خود دفاع میتالش نومیدانه

ای در تنهدا وسدیله حال اگر به خاطر آوریم که فاشیسم نه هر شود. بهتمام انتظارات چیره 
، تحول خشن و پر رمز و راز خرده بورژوازی همزمان های کالن اقتصادی کهخدمت بنگاه

ی میانی شود. گرچه بخش عظیمی از طبقهناراضی است، این پدیده قاب  در  مینوا و بی
خدورده  رحمانده فرید ، امدروزه خدود را بیهکه در به قدرت رساندن فاشیسم نقش داشدت

 رسد. در دستگاه بوروکراتی درست به نظر نمی مبارز ی بخشیابد اما این مورد دربارهمی
 اخدال  وجدود دارندد هرچندد کده ان مبتذل و فاسدعظیم دولت فاشیستی، بسیاری جوان

تنها با دفاع از رژیم از موقعیت اجتماعی و  نیز جای خود را دارند. اینان نه متعصبان واقعی
اند که تدا هنگدام مدرگ بده آن ای دل بستهچنین به ایدهکنند همزندگی خود، دفاع می یحت

که از دست دادن ایمان شخصی با اجبدار ای گذرا داشته باشیم اند )بگذارید اشارهچسبیده
گیرد، تنها توفان قدرتمند انقالب پرولتری در آلمان، های خارجی صورت نمییا با سرنیزه

 توانا به روشن کردن ذهن آنان است(.
فاشیسم در کشورهایی که به قدرت رسید بده دلید  دیگدری نیدز فرصدت بقدا یافدت. 

« دشدمنانش»رهون از خود راضدی بدودن اش بیشتر مفاشیسم در سقوطش همچون زایش
به ویدروس فاشیسدتی آلدوده گشدت  که از پس آن آمد کامال« کراتیکیمود»است: دولت 

ک  بده آن مبدتال که پیش از فاشیسم وجود داشت و بده« کراتیکیومد»)درست مث  دولت 
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 شرمگینانه چراکه اگدر بخدواهیم واقعدا حتیچیزی نیست جز وقا« پاکسازی»گشته بود(. 
ی مجریده، ارتدش، عفونی کنیم باید آن را نابود نمداییم. رسسدای قدوه لت بورژوا را ضددو

درست همان پرسدنلی کده مددتی پدیش کلیددهای قددرت را بده  پلیس و نیروی قاایی د
های رژیم گذشدته در مسدند قددرت بداقی ها و راهنمایید با کم  فاشیسم تحوی  دادند

داران و کادرهای ارتدش یکباره درجه مردی است که به مانند. در ایتالیا، مارشال بدولیومی
ی اجازه *به دوچه،عنوان جانشین موسولینی  ها( درآورد. اگر او بهسیاهرا به صورت )پیرهن

 شود؟زده می فرار از زندان دهد چه کسی شگفت
ی کدافی نپرداختده باشدیم: پیشدرفت شاید در پایان این کتاب به ی  موضوع به اندازه

ها. اصرار داریم و به این اصرار، الزام داریدم کده ینی نبرد طبقاتی زیر پل  فاشیستزیرزم
« متالشدی»هدای کدارگری را خدرد و های کاربردی و مهی  رژیدم توتدالیتر، جنبشروش

دد ردیدابی کدرده، هدر شدک   گونه گفتاگر بتوان این های علمی دها را به روشکردند. آن
ها باز رفدت، دریدافتیم آن تدریج که پل  فاشیستد. اما بهمخالفتی را در نطفه خفه کردن

زیرها نبرد طبقاتی که به زعم آنان برای همیشه از بین رفته بدود، درسدت راه خدود را پدیش 
نویسیم و شمال ایتالیدا هندوز آزاد نشدده اسدت امدا پدژوا  گرفته است. این خطوط را می

پدرچم  1920ورین در صنایع بزرگی که در سال ی کارگران میالن و تالعادهُپرتوان نبرد فو 
اندداز اسدت. دیکتداتوری  مدان طندیندر گدوش سرخ بر فراز آنها برافراشدته شدد، تداکنون

 فاشیستی پس از بیست سال، موفو به تیییر دادن کارگران ایتالیایی نشده است.
در آلمان، نیروی رژیم و وحشت پلیسی بسدیار شددیدتر بدوده اسدت. امدا بدرخالف 

هدا و ویژه در اردوگاهَروی انقالبدی بدهزبند زدن وحشیانه به مردم آلمان، دوباره آثار پیشپو
سوی رهایی را متوقدف ی بشریت بهتواند حرکت پیوستهیابیم. فاشیسم نمیها را میزندان

کده مدرام  حدالی اندازد. آیا ززم است ایدن کتداب را در. فقط موقتًا آن را به تعویو میکند
کند دوباره چاپ کندیم؟ آیدا سرد میدر دیگر کشورها دل را ی و هیتلر، مقلدانشانموسولین

 این کتاب خارج از مصالح ناظر به گذشته در این زمان ضرورتی دارد؟
کنیم کده موضدوع اصدلی آن، با بازخوانی این کتاب، این حقیقت را خاطرنشدان مدی

چراکه فاشیسدم در اسداس چیدزی است.  سوسیالیسم که فاشیسم باشد،بسیار بیشتر از آن
ی یابی به سوسیالیسم! پشت فاشیسم، سایهنیست جز محصول مستقیم شکست در دست
                                                                 

* Il Doce معنی رهبر و پیشوا، لق  بنیتو موسولینی، در زبان ایتالیایی به 
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کنیم. در وقفه حاور دارد. ما فقط اولی را در ارتباط با دومی مطالعده مدیسوسیالیسم بی
ی مقاب  سوسیالیسم و در تااد عمدده صفحات این کتاب، بارها و بارها فاشیسم در نقطه

دهد. امیددواریم روزی های ذاتی مشخص آن، تعریفی از سوسیالیسم به دست میبا جنبه
تدا بدا  کوشیدمییای دردآور نماندد. ایدن کتداب برسد که از فاشیسم چیدزی جدز خداطره

ترین مخالف سوسیالیسم مقابله کند و نشان دهد که چه بدوده اسدت. شداید در سهمگین
 .ها کهنه نشوداین زمینه به این زودی

گیر شدن فاشیسم جلوگیری شده است؟ امیدواریم اما مشخص است که از جهان آیا واقعا
توانیم از آن اطمینان داشته باشیم. این توهمی جهانی است که شکسدت وجه نمی هیچ به
 ناقوس مرگ فاشیسم را در تمام دنیا به طنین درآورده است.« دول محور»

گویند بدا که امروز میچنانیند. آنان آنگوهای بزرگ همیشه راست نمی«کراسیومد»
اش مبدارزه نکردندد ی نظام ناسدیونال سوسیالیسدتیو وحشیانه *هیتلر برای شک  اقتدارگرا

در استیالی بر جهان با آنان  ،بلکه از آنجایی که امپریالیسم آلمان در آن لحظات مشخص
ر بدا تیییدد بدورژوازی کنندد کده هیتلدفرامدوش می در نبرد بود، بدا آن جنگیدندد. معمدوز

دد  داری انگلیسدیالمللی به قدرت رسید و در سدالیان نخسدت حکمدرانیش، سدرمایهبین
بدر اسداس تمدام  Henry Fordانگلیسی گرفته تا هندری فدورد  †سازریآمریکایی از مهان

 کده بده« ابرمدردی»مدار  و شواهد، حمایت خود را ارزانی او داشتند. آنان به او به عنوان 
ی نظم در اروپا بود و این قاره را از گزندد بلشویسدم رهدایی ی توانمند برقراری دوبارهتنهای
 نگریستند.بخشید، میمی

، منافع، بازارها و منابع  مدواد «دمکراتی »داران کشورهای تنها بعدها وقتی که سرمایه
یافتند، بدا خام خود را با بسط و گسترش غیر قاب  مقاومت امپریالیسم آلمان، تهدید شده 

های موعظه بودن ناسیونال سوسیالیسم« مسیحی غیر»و « اخالقی غیر»هایی چون تهمت
خطر »داران و رهبران کلیسا، بیشتر نگران دفع بعدتر که سرمایه یخود را شروع کردند. حت

 بودند تا خطر آلمان، طرفدار پلیس اروپا شدند.« سرخ
دانندد. آندان همدواره ایدن می« یسدتضدفاش»های بزرگ خود را «کراسیومد»امروزه 

                                                                 
* authoritarian 

† aristocracy 
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سدت ا ززم و ضدروری شیم گری، خطواقع ضدفاشیستی آورند. درعبارت را به زبان می
های مردمی را در توانند وفاداری کام  تودهشان. آنان نمیبرای چیره شدن بر رقیبان آلمانی

د. بدرخالف نبرد علیه هیتلریسم فقط و فقط با غلیظ کردن احساسات ملی به دسدت آورند
هدای ملدی نیسدتیم. نبدرد طبقداتی و جندگ آید دیگر در عصدر جنگآنچه از ظواهر برمی

کنندد اجتماعی در عصر ما مسلط است. رنجبران، دیگر خود را قربدانی آزادی اروپدا نمی
 ییدزهغیرای نظم اجتماعی در آنان رشدد یابدد و بده که احساسات مربوط به گونهمگر آن

ها گفته بودند که نابود کدردن فاشیسدم، الزامدی بدوده و آند. به آنطبقاتیشان متوس  شون
داری منفور است و آنان توان دریافت، فاشیسم، شک  وخیم سرمایهوضوح میکه به چنان

اند. سنگربندی پاریس در پایان دانستهها را ززم میتمام فداکاری ]برای چیره شدن بر آن[
فدداکاری  انگیی ستایشهای از جمله نمونه *های ماکیو اعمال قهرمانانه 1944ماه اوت 

 پرولتاریا بود که در اذهان باقی خواهند ماند.
گذارندد. را بده کنداری می« ضدفاشیسم»راحتی  های بزرگ، به«کراسیودم»اما فردا، 

ی که نقطهانگیزاند، همینآسا که تاکنون کارگران را علیه هیتلریسم برمیاین عبارت معجزه
امدروز  بده کند. تاداری شود برای آنان نامطلوب جلوه میدشمنان سیستم سرمایه عزیمت

ی هر جنبش مقاومتی که در بلژی  و یونان، متفقان در شکستن و در هم کوبیدن وحشیانه
اندد. آندان دیدر یدا زود بدرای گرفت، تردیدی به خدود راه ندادهامیدوارانه راه خود را پی می

هایی در میان جوامع آزاد )مث  مورد یوندان( ی نظم مجبور به یافتن حمایتبرقراری دوباره
مشدهود فاشیسدتی  هیایویژگی هایی بدا شند. آنان در برابر مردمان  پیشدرو از تشدک بامی

 فاشیسکمباید بده ندام دیگدری نامگدذاری شدوند چراکده ندام  کنند که طبیعتاپشتیبانی می
ی اعتبار ساقط است. اما متاع همان است و عنوان دیگر. فاشیسم به هدر از درجه مشخصا

 زوال باقی خواهد ماند. به داری روی سرمایهرهنامی که خوانده شود، ارتش ذخی
شدود. یعندی بایدد بدا دادهدا تیییدد میگیری بنیادین مدا بدا آخدرین رویبنابراین نتیجه

طور مؤثری نبرد شود و ایدن یابی به سوسیالیسم بهی شکست در دستفاشیسم، این نتیجه
کده آن را رد « فاشیسدم ضدد»رسدد. اردوگداه نبرد قطعًا با انقالب پرولتری به پیدروزی می

دد  جاست که بده بدورژواای نیست. بدبختی آنکند چیزی جز وراجی متقلبانه و بیهودهمی
ایم تا ضدیت با فاشیسم را از آن  خود کنندد. ایدن آقایدان از ضدربت اجازه داده هاکراتودم

                                                                 
* maquiها.های زیرزمینی  دشمن نازی، پارتیزان 
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لتدری کم به همان انددازه از انقدالب پروترسند اما دستشال  فاشیسم بر پوست خود می
حلی التقداطی بدرای آشدتی دادن ایدن دو تدرس یافتندد: ناگهان، راه نیز در هراسند. آنان به

کنندد امدا در برابر فاشیسم رجزخدوانی می« های مردمیجبهه»این «. های مردمیجبهه»
هدای رغم نطوکنند. آنان بههای مادی آن نمیی در حمله به ریشهمؤثرفوری و  هیچ اقدام

و « هاتراسدت»، «نفدری هدای دویسدتخانواده»فریبانه و طوزنی علیده امشدیداللحن عو
داری اسدت از ی مقررات اقتصادی و اجتماعی سدرمایهتری که نتیجهحتی جنایات وخیم

ی میانی داری خودداری کرده، عل  اصطکا  میان پرولتاریا و طبقهمقصر شمردن سرمایه
کشانند کده از انی را به سوی همان فاشیستی میی میترتی  طبقهکنند و بدینرا تشدید می
 .ندکمیکردند منحرفش گزید، همان فاشیستی که ادعا میآن دوری می

ی میدانی ای بده ندام طبقدهتهدید فاشیستی، بسیاری مردم را به کشدف و در  مسدیله
ار گیر، وفادار و پایدها نشانی از موکالن آسانرهنمون شد. همین اواخر احزاب چپ در آن

تشدید شده با بحدران  ی میانی در جریان حرکتش دیافتند. اما از روزی که معلوم شد طبقه
د وارد اردوگاه مخالف شده، دیوانگی جمعی آن را فراگرفته و یونیفرم فاشیستی بر  اقتصادی

گدم شددن  مدییداکده در هدراس اند هداشدتکندد، ایدن احدزاب نداراحتی مرغدی را تن می
چگونکه  آزار شد دای ذهنبرد. برای آنان این مشک  تبدی  به مسیلهمیهایش به سر جوجه

 ی میانی را حفظ کنیم؟طبقه
متیسفانه آنان نه چیزی از مشک  فهمیدند و نه خواستند که بفهمند. مدا بایدد در ایدن 
کتاب برای سطحی انگاشتن این مشک  عذرخواهی کنیم. منطو تحلی  ما کمتر پیرامدون 

ی میانی به روی گرداندن از فاشیسم بود تا نشان دادن یسم در تشویو طبقهتوانایی سوسیال
ی میانی. پس اجدازه چرایی و چگونگی موفقیت فاشیسم در به دست آوردن همراهی طبقه

 دهید گریز مختصری داشته باشیم.
های کالن اقتصادی دارندد. امدا ی میانی و پرولتاریا منافع مشترکی در برابر بنگاهطبقه

داری خود ید  جدور اردی بسیار فراتر ار منافع مشتر  وجود دارد. آنان در ضد سرمایهمو
موقع، این اختالف منافع را تشددید کدرده، از آن  دلخواه و به ش  بورژوازی بهنیستند. بی

ای بورژوازی و پرولتاریا ناممکن است کده برنامده کند. بنابراین برای خردهبرداری میبهره
یکدی از ایدن دو حدزب بایدد گذشدت کندد.  .نددنمای هیاراو را راضی کند د مشتر  که هر

هدای تا حدی موافو این مسیله است. باید دید که ضدربات وارده بده بنگاه پرولتاریا طبیعتا
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گذاران، افزارمنددان، تداجران و سرمایه کالن اقتصادی از جان  پرولتاریا همزمان به خرده
. گیر باقی بماندسخت های ضروری مشخصیید در زمینهدهقانان ضربه نزند. پرولتاریا با

جاهدا نیدز تسدلیم شدود بایدد از ی میدانی در آنچراکه اگر به دلی  حفظ تیثیرش بر طبقده
داری بخشی بر دهقانان و کاسدبکاران و وارد آوردن ضدربات قطعدی بدر سدرمایه اطمینان

 چشم بپوشد.
داری است شکست بخورد و هدر یهگاه در میموریت خود که همانا نابودی سرما و هر

ی میدانی  گیرافتداده میدان نحو احسن استفاده نکندد، طبقده های خود بهزمان که از مزیت
ی کدارگر، خشدمگینانه بده دامدن فاشیسدم های کالن اقتصادی و تهاجم طبقهتهدید بنگاه

 غلتد.درمی
ی یستی خود، طبقهی سوسیالتواند با چشم بستن بر برنامهکه پرولتاریا نمیخالصه آن

ی میانی را اش، طبقهمیانی را همراه خود کند. پرولتاریا باید با قدرت و ثبات عم  انقالبی
گاه کندد. امدا درسدت اینسدت کده مخترعدان  از ظرفیتش برای رهبری جامعه به راهی نو آ

خواهند که ایدن را بفهمندد. آندان تنهدا ید  طدرز فکدر دارندد: دام نمی« ی مردمیجبهه»
دهند کده سدرانجام ی میانی و این کار را چنان با مهارت انجام میطبقه اهرشتن بر سر گذا

 .ندانکشمیآن را به دام فاشیسم 
بورژوایی کشدیده  کراسیودمکه چون دمبی به دنبال بادباد   فاشیسم مادام یت باضد

گاه بود. نمی« ضد»ی تواند پیروز باشد. باید از این قاعدهشود نمی توان به اصلی دسدت آ
ی  اصد  برتدر. دنیدای امدروز در  یافت مگر آنکه با اص  دیگری با آن مخالفت ورزید د

 ویژگییجوی شکلی از مالکیت است که منطبدو بدا وتنها در جست ی تشنج خود نهمیانه
قیاس غول آسای تولید باشد بلکه عالوه بر آن در پی شکلی از حکومت اسدت جمعی و م

که آزادی انسان را نیز  حالی نظمی باشد، درجای بیکه قادر به جانشینی نظمی عقالنی به
تر ناتوان یحت را د کراسیودمگرایی بورژوایی، کاریکاتوری از همراه داشته باشد. پارلمان به

دولیت ددرمننید و  سدوی شده و دلسدرد بده کند. دنیای تباهنهاد مید پیش و فاسدتر از این
 چرخد.می« اص  رهبری» انسان  فرستاده شده از آسنان، به سوی

پذیر خواهد بود که ما بدا پیروزمنددی فاشیسم در سطح عقاید تنها آن روزی شکست
ن تمام م  و مستقیم که در آاسالم، ک کراسیودمشک  جدیدی از حکومت انسانی را، ی  

تولیدگران در انجام هر کاری نقشی داشته باشند، به بشریت تقدیم کنیم. ایدن ندوع جدیدد 
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باشدد. وجدود هدم دارد و آن دمی نیست. اختراع روح نیدز نمی و شاخ، غول بیکراسیودم
های زایدش انقدالب کبیدر فرانسده را انقالب کبیر فرانسه اسدت. بگذاریدد نخسدتین گریده

، اولدین تدالش 1871د بشنویم. کمون  دیگری آن را شرح خواهیم دادکه در اثر همچنان د
. انیدپرداختیهآن بیه بدا مهدارت  [در آثارشان] در راه عملی کردن آن بود که مارکس و لنین

نشددنی بده دنیدا نشدان داد. از آن زمدان، مددلی فراموش 1917ی شوروی در سدال روسیه
ی شماری که برشمردن آنهدا خدارج از حوصدلهشورایی در روسیه، به دزی  بی کراسیودم

. این کسوف با ظهور فاشیسدم همزمدان طوزنی را از سر گذراندهاین کتاب است کسوفی 
 است.

واقعدی،  کراسدیودمامروزه فاشیسم فلج شده است. آخرین ضربات را با اثبات عملی 
های بشری رجحان دارد بدر آن وارد نواع حکومتکمون یا شورایی که بر تمام ا کراسیودم

شرمانه ایدن شدعار را و موسولینی بی !با تمام قوا به سوی شوراها گفت:ایم. لنین میآورده
 !با تمام قوا به سوی فاشیسمگونه، شعار دولت توتالیتر خود ساخت:  کاریکاتور

پیروزی مخدالف آن، دولت توتالیتر، هیوزیی است رو به مرگ که برای ابد با تامین 
 جمهوری شوراهای کارگری از شرش خالص خواهیم شد.
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قدرت را به دست آورد و پدس از کودتدای نافرجدام  1933پس از آنکه هیتلر در آغاز سال 
ی ی دوسدتان بدهدر پاریس، بده توصدیه 1934ی فاشیستی در ششم فوریه ویژه سدیمون و 

Simone Weil  با فاشیسم مبارزه « موشکافانه»خود را موظف به آن دیدم تا با ابزار تحقیو
درپدی احدزاب کدارگری های پیوزی فاشیسم را بشکافم، شکستکنم، تا دزی  واقعی پیر

هدا هسدتند، بررسدی کدنم و بدرای خواننددگان را، که دیگران مصرانه خواستار پوشاندن آن
بورژوایی با فاشیسم مبارزه کدرد و  کراسیودمتوان با چنگ زدن به کاه آشکار سازم که نمی

 ی من بود.این برنامه باید میان فاشیسم و سوسیالیسم یکی را برگزید د
فاشیسدم  ماهیت واقعی تا پیش از هر چیز، شتدااما برای اجرای این تعهد ضرورت 

تشخیص داده شود. به نظر من فاشیسم ی  بیمداری بدود. بدرای تشدخیص دادن بیمداری 
های  مشداهده ی دقیو نشانهدانیم، پزشکان متوس  به مقایسهجدید که چیز کمی از آن می

تا این کار را انجام دهم. بیمداران مدن  کوشممیشوند. من نیز ان گوناگون میشده در بیمار
متفداوت دو کشدور، تنهدا  هایویژگیایتالیا و آلمان بودند. تالش کردم تا با کنار گذاشتن 

 ی فاشیستی را در نظر آورم.اشتراکات پدیده
در  Leon Trotskyهای لئدون تروتسدکی جانبده از نوشدته ی همدهمن در این مقایسه

ها به من کم  کردند تا مشدک  ام. این نوشتهاستفاده کرده 1عنوان میخذ آلمان و فرانسه به
ی میانی در نوسان میان پرولتاریا و بورژوازی را بفهمم و دریابم که بحدران ی طبقهپیچیده

ت کاران راسی کارگر از سویی دیگر آنان را به سمت تبهاقتصادی از سویی و کوتاهی طبقه
 چنین مرا به این توصیف رهنمون ساخت که چگونه همینها همافراطی کشاند. این نوشته

خدود را پاکسدازی کدرد و بدا ایدن « عدوام  »که فاشیسم به قدرت رسید، بیشتر جناح چپ  
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 ای دیکتاتوری پلیسی و نظامی کالسی  تبدی  شد.گونهپاکسازی به
خاطر که به حلی  نظری فاشیسم ایتالیا ددو اثر بزرگ دیگر نیز به کمکم آمدند. یکی ت

دقت، صراحت، وضوح، سب  و ارزش حقایقش ارزشمند اسدت و اینیاتسدیو سدیلونه در 
و بده زبدان آلمدانی آن را چداپ کدرده  Der Faschismus فاشیسم تبعیدگاه سوییس به نام

 است به ندام Andres Ninنین  ساست. و دومی اثری از هوادار اسپانیایی تروتسکی، آندر
آن  Pierre Navilleکه پیر نوی   Les Dictateurs de Notre Tempsما دیکتاتورهای زمان 

ی آن را به مدن سدپرد )ایدن کتداب هندوز برگردانده و پیش از چاپ، دستنوشته نسهافررا به 
در را ی صدنعت سدب  و سدنگین چاپ نشده است(. این نین بود که نقش قاب  مالحظده

بیشدتر از دیگدر « های کدالن اقتصدادیبنگاه»که چرا م به قدرت و نیز ایندستیابی فاشیس
 فاشیستی هستند به من آموخت.« دولت قدرتمند»های فشار اقتصادی نیازمند به گروه

انددوختم. آنهدا را در شدماری میباید در جریان تکام  بیماری فاشیسم، حقدایو بی
ی ( و نیز دو نشدریهزمانه) Temps تان العاتکار اما پر از اطی محافظههای روزنامهستون

ای که یافتم: بولتن ماهیانه« رفرمیستی»و دیگری « استالینیستی»دارای اسناد فراوان، یکی 
ی کدرد و روزنامدهچداپ می Etudes Sur le Fascisme« مطالعات فاشیستت  یمؤسسه»

اش ادو نقد  )بده رهبدری دبیرکد  و المللی کارگران حم چاپ آمستردام از فدراسیون بین
 .فاشیسم( به نام Eddo Fimmenفیمن 
 



 

 
 
 
 
 
 

 دیباچه

در توان در کشورهایی مطالعه کرد که خود را به شک  کامد  جا میفاشیسم را بهتر از همه
گویندد شدک  کالسدی  آن را پذیرفتندد کده میجاها نمایان کرده: کشورهایی کده چنانآن

 ایتالیا و آلمان. د
بدین دو نمونده بلکده  تطکابقی این کتاب، تاریخ فاشیسم در هیچ کشوری نیست و نده

شان است. چنین امتیازی در فراز و فدرود عوامد  هایها و اختالفای از مشابهتترازنامه
به نفع  د عمال مقدار مشخصی از خصایص عمومی آن ملت مختص ی  ملت د تصادفی

رود. اگر تعابیر علمی در سیاست معتبر باشند بایدد نوشدت: تالشی برای تعریف کنار می
 مقدار مشخصی از قوانین ]حاکم بر آن ملت[.

شود به نفدع سیاسدت هسدتند. که نتایج عملی از آنها استناد می جاآن تا« قوانین»اما 
امید است خواننده بپذیرد که تنها ید  راه بدرای سدد کدردن راه فاشیسدم وجدود دارد و آن 

فاشیسم »نوشت:  1923در سال  Clara Zetkinداری است. کالرا زتکین براندازی سرمایه
رش انقدالب آغازشدده در روسدیه ]در که در پی گستعقوبت جانکاه پرولتاریاست برای آن

 1«کشورهای دیگر[ نبوده است...
 باشد.فردا روزی اگر بگذاریم که دوران سوسیالیسم بگذرد، فاشیسم جنایت ما می
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ی اجتماعی بدر دیگدر طبقدات ای بوده است که از طریو آن ی  طبقهدولت همواره وسیله
دهدد و اش را تیییدر میکه دولتی، سیماهای بیروندی اجتماعی حکم رانده است. هنگامی

آید نخستین پرسشی که به ذهن میشود، رژیمی سیاسی به رژیم سیاسی دیگری تبدی  می
رسدد؟ امدا ی جدیددی بده قددرت میاین است: پشت صحنه چه خبر اسدت؟ آیدا طبقده

ی پیشدین در کرسدی قددرت دهندد همدان طبقدههای صریحی نشان میکه نشانههنگامی
ی حکمکران در این بلبشو چه منافعی عاید طبقکه یابد:است، پرسش به این شک  تیییر می

 شود؟می
، «کراسدیودم»ی صدنعتی، های پیشدرفتهامروز، سیستم سیاسی در بیشتر دولت به تا

 کراسدیودمپارلمدانی نده  کراسدیودمدروغین بوده است که عبدارت اسدت از:  کراسیودم
بددلی و نده  کراسدیودمی کدارگر، طبقده کراسدیودمبدورژوایی و نده  کراسدیودممستقیم، 

یافته تیییر شک   رشد نیمه *سزاریسمی های جدی اغل  بهناب که در بازبینی کراسیودم
ترین شدک  سیاسدی در کشدورهای دهد. اما در مجموع بایدد گفدت کده ایدن مرسدوممی

 پیشرفته است.
 در ایتالیا و آلمان، دو قدرت بزرگ اروپای غربی، سیستم سیاسی جدیدی کده کدامال

کده  جداآن شدد. از کراسدیودمنام دارد، جدایگزین  فاشیسممتفاوت است و  کراسیودمبا 
                                                                 

* Caesarism 
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 هدیچ فاشیسم ابتدا در ایتالیا پدید آمد، این پدیده همواره نامی ایتالیایی دارد، هرچند که به
ی ایتالیا نیست و مشکالت پدید آمده از آن بعدی جهانی دارد. )در روم باستان، روی ویژه

ا شدند، آنهدنام داشتند مشایعت می« لیکتور»منصبان اداری با افسرانی که  برخی صاح 
 ننیاد عنوان ی بید را که دور محوری پیچیده شده بود و فاشو نام داشت بههای شاخهدسته

کردند. در اصطالح سیاسی مددرن ایتالیدا، ندام فاشدو )در جمدع، قدرت با خود حم  می
های مختلف سیاسی و اجتماعی مبارز که شماری از آنان بسیار پیشرفته ( برای گروهفاشی

ا بعدها جنبش فاشیستی موسولینی این کلمه را از آن خدود کدرد(. از بودند به کار رفت. ام
ترین سیسدتم سیاسدی در را دلخواه کراسیودمداری، بورژوازی مسلط، زمان ظهور سرمایه

 اش را تیییر داده است. چرا؟نظر گرفته است. اکنون در این دو کشور، بورژوازی نگرش
را که به آندان مربدوط  ی آن چیزهاییهمه کهبه آن طبیعی دارند ها تمای  کامالانقالبی

هستند که بورژوازی تنها برای در هدم شکسدتن  بیشتر متنایل به این باورباشد ببینند. آنان 
شدود. در ایدن نگدرش کمدی الوقوع انقالب پرولتری به فاشیسدم متوسد  میتهدید قری 

طور داران بدههحقیقت وجود دارد هرچند که مسدیله را بسدیار آسدان کدرده اسدت. سدرمای
کنند تا رفتار مناسد  کار کم  مالی میهای تبهمشخص از انقالب در هراسند و به دسته

را به کارگران بیاموزند. اما این برای خفه کردن انقالب و رساندن قدرت دولت به فاشیسدم 
ر ی به قدرت رسیدن فاشیسم در ایتالیا و آلمان، انقالبی در کاچیز زیادی نیست. در لحظه

هدای نظمیجویی بورژوازی به فاشیسم بیشتر به دلید  یدافتن پاسدخی بدرای بی نبود. پناه
بیشدتر  ننددکخواهند فراموشش های خیابانی. این مرضی که میاقتصادی است تا ناآرامی

 درونی است تا بیرونی.
 به واسیهه ی داری، بورژوازیداری بر سود استوار است. از زمان رشد سرمایهسرمایه

بدرداری از ی ثابت بازارهای بدومی و خدارجی، قدادر بده بهرهو توسعه می تولیدیدا اف ایش
طور کلدی رو بده زوال داری بدهجهانی، سرمایه یکممنابع جدید بوده است. پس از جنگ 
ای اقتصادی گذشته افدزوده شدد کده تمدام های دورهگذارد. بحران وخیم دیگری به بحران

 داری را تهدید کرد.سیستم را نشانه رفت و بسیاری منابع سود سرمایه
ندد بداری سازگار بود. همده بدا ایدن ترجیعبا سرمایه تا زمان جنگ، دموکراسی کامال

روح داد و ستد آزاد تنها  ترین شک  حکومت است...هزینهکم کراسیودمقدیمی آشنایند: 
هدا دهدد... حقدو  سیاسدی کده دموکراسدی بده تودهدر آب و هوای  مساعد آزادی گ  می
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آمیز کند و از برخوردهدای خشدونتبخشد به صورت نوعی سوپاپ اطمینان عم  میمی
کندد... دموکراسدی بدا شود، جلدوگیری میبرایش گذارده می که قانونگذار و آنمیان قانون

تدا حددی کده  هدا دهدا بده تودهها به خواستن کازهای بیشتر و بخشدیدن آنتشویو توده
دهد. همه بده قددر کدافی داران را گسترش مید بازارهای سرمایه نیازهایشان را برآورده کند

کم خدرده ندانی بده اشته باشند تا دسدتهنگام وفور نعمت، مردم باید اجازه د حو دارند د
 دست آورند.

گذار تا حدی مجبور به رعایدت ی قانونداری، طبقهی کنونی افول سرمایهاما در دوره
هایش بسنجد. مانندد از  هایش را در برابر نقطه ضعفدموکراسی است تا به دقت مزیت

آوری! در چه معا  رنجکند. بیند و تردید میدو دسته علف خش  می Buridanبوریدان 
چربندد. در هدا میها بدر مزیتکشورهایی مشخص و در شرایط مشدخص نقطده ضدعف

هنوز قطعی نباشد که بورژوازی منافع خدود را بده درسدتی محاسدبه  رسدبه نظر میجا این
 کند.کرده باشد. تنها گذر زمان همه چیز را مشخص می

کند نرخ سود به سمت صفر می  میشوند و های اقتصادی حاد میهنگامی که بحران
های مردم را تا دیندار که جی بورژوازی تنها ی  راه برای ذخیره کردن سودهایش دارد. این

وزیر مالی فرانسه آن را به  M. Caillauxشود که م.  کایو چه آخر خالی کند و متوس  به آن
های اجتماعی، هزینه ی دستمزدها ونامد: کم کردن وحشیانهمی« مجازات بزرگ»گویایی 

که دولت، تشکیالت تجداری ی مشتری و... به عالوه آنای به هزینهافزایش عوارض تعرفه
های دهدد و مدردم را مجبدور بده پرداخدت هزیندهی ورشکسدتگی را نجدات میدر آستانه

های مالیاتی، سفارش کارهدای ها، معافیتکند. چنین تشکیالتی با یارانهداران میسرمایه
ها با نابود کردن مشتریان بخدش که دولتیابند. خالصه آنالمنفعه و تسلیحاتی بقا میعام

 کنند.خصوصی به حقو  مردم تجاوز می
دهنددد. تددا زمددانی کدده هددای دموکراتیدد ، نتیجدده نمیامددا چنددین ترفندددهایی در نظام

دفداع در  شوند امدا ابدزارها گرچه به دقت فریفته و غارت میدموکراسی پایدار است، توده
ها و را دارندد: آزادی نشدر، حدو ر ی، حدو سدازماندهی اتحادیده« مجازات بدزرگ»برابر 

توانندد عدا سسدت و ضدعیفند امدا هندوز میاعتصاب و غیره. درست اسدت کده ایدن دفاع
ی کدارگر که طبقدهویژه آنبه بگذارندناپذیر قدرت پولی هایی بر تقاضای سیریمحدودیت

کند. بنابراین در کشدورهایی بر پایین بودن دستمزدها مقاومت میسازماندهی شده، در برا
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انددازد و بدا اش را بده دور میمشخص و در شرایط مشخص، بورژوازی، دموکراسی سنتی
هدا را از تواندد تودهکه به تنهدایی می« دولت قدرتمندی»د از  هایشیارانه و د شکنک های

تر پشتشدان ببندددد و در نهایددت راحددتاعی لخدت کنددد، دستانشددان را بدده فددتمدام ابددزار د
 گیرد.هایشان را خالی کند، یاری میجی 

هدایی . ایندان ملتتسمهم ا« در کشورهایی مشخص و در شرایط مشخص»عبارت 
اند. و بدین ترتی  خود را فاقدد مدواد هستند که بسیار دیر، دعوی جایی در این سیاره کرده

آید. البتده نده در نظر موفو میندتر، بورژوازی بهبینند. در کشورهای ثروتمخام و بازار می
اش. آندان بده کم در رهدایی از مشدکالت فعلدیهای دایمی بلکه دستخالصی از بحران

نیاز بده  کمدستای دست یازید که اند. مکانیسم بهره به چارهطریقی قادر به شروع دوباره
ها را در هر اساس همان روش ها درجانشینی دیکتاتوری به جای دموکراسی نباشد. اما آن

سازد و آن را بدا داری خصوصی را برقرار میبرند: دولت، دوباره سرمایهدو مورد به کار می
کندد. امدا در مدورد کلدوب احیدا می« قراردادهای دفداعی»ی بزرگ و المنفعهکارهای عام

الی کدردن های پیشین، نیازی بده خدی نس ی انباشت شدهها با توجه به سرمایهفاشیست
 کافی بود. Rooseveltروزولت  *نیو دیلی جی  کارگران نبود. در آمریکا برنامه

که بگوییم بورژوازی در کشورهای مشخصی چون ایتالیا و آلمان بده فاشیسدم کمد  این
مالی کرد و به دزی  باز آن را به قدرت رساند، سرشار از ابهام است. بدر خدالف اعتقداد 

همگون نیست. این بورژوازی با هر تهدید عمومی به  دار کامالسرمایهعمومی، بورژوازی 
دهد. اما در مورد موضوعات و موارد کمتر حاد، منافع طبقاتیش برخوردی خشن نشان می

دار در دفدداع از منددافع دهنددد. هددر گددروه سددرمایههای عمیددو، خددود را نشددان میشددکاف
ی در تااد است. کامال درست است کده دارهای سرمایهاش با منافع دیگر گروهاقتصادی

هایی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و خطدوط افتدرا  همدواره بسدیار حداد چنین گروه
شود. بندابراین نیستند اما این مسیله به هیچ روی مانع از وجود تاادهای ژرف منافع نمی

ی به مثابده کد  بده مهم است که بخواهیم بدانیم در جاهایی چون ایتالیا و آلمان، بورژواز
جدایی کده احدزاب داری. از آنهای مشدخص سدرمایهفاشیسم یاری و کم  کرد یا گروه

هدای گونداگون ها یا بهتر بگدوییم ابدزاری در دسدت گروهگوناگون سیاسی بورژوازی، آینه

                                                                 
* New Dealی سی میالدیی سیاسی د اقتصادی روزولت رییس جمهور آمریکا در دهه، برنامه. 
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انگیز های متقاب  و شدگفتها و کنشاند، غیر ممکن است ترفندها، دشواریداریسرمایه
کده یازی فاشیسم به قددرت در  کندیم مگدر آنی پیش از دستی را در دورهاحزاب سیاس

 ها از فاشیسم فهمیده شود.برداشت هرکدام از این گروه
آقایکان  زاین بخش نشان خواهد داد که فاشیسم در ایتالیا و آلمان، بیشدتر از هرچیدز ا

، کم  عت سنگینگذار در صنداران سرمایهبانک )آهن و فوزد و معدن( وصنعت سنگین 
ی جدزء رسیم طرح کنیم: مطالعهبه آن می ای را که بعداگرفته است. بگذارید اکنون نتیجه

به جزء و عینی فاشیسم در ایتالیا و آلمان به روشنی نشان خواهد داد که صاحبان صدنعت 
یکی  ،«های کدالن اقتصدادیمردان بنگاه»سنگین،   تنهکا بایدد گفدت: یهسدتند و حتد ر

 یکتاتوری فاشیستی.سودورزان د
در  مان بازگردیم، چرا در مراح  نخستین صداحبان صدنعت سدنگین تقریبدابه تحلی 

ویژه بده گذار دهدای سدرمایهکم  و تحری  جنبش فاشیستی تنهایند؟ چدرا دیگدر گروه
دد در آغداز راه،  بدود صنعت سبک یا صکنعت کاههکای تکمیلکی شان باهایی که رهبریآن

 اند؟دشمن رشد جنبش فاشیستی یت حتناراضی و برخی اوقا
برای در  این نکته که صنایع سب  و سنگین، مندافع اقتصدادی یکسدان ندارندد و از 

نباید به ایتالیا و آلمدان رفدت.  جویند حتمااستراتژی سیاسی و اجتماعی یکسان سود نمی
ی طهشوند. صنعت سدب  اغلد  از سدلطور ثابت بین دو گروه افشا میبه تاادها تقریبا

کندد، آزت مطالبده میبیش از حد صنعت سنگین که پول فراوانی برای مواد خام و ماشین
های منددد اسددت. صددنعت سددنگین در سیاسددت خددارجی، قسددمت اعظددم سددفارشگله

طور دارد( پذیرفت که به« دوست»های رسانی را )که ریشه در دولت ملی و قدرتمهمات
های امپریالیستی است. امدا اجراجویی، نیرو و م«اعتباری»مشخص مخصوص سیاست 

مند به صادر کدردن محصدوزت غیدر نظدامی اسدت از جندگ یدا صنعت سب  که عالقه
المللدی بسدیار داری و محاف  مدالی بینجوید به عالوه که با سرمایهخودکفایی سود نمی

تر است تا با صنعت سدنگین. بندابراین موافدو بدا سیاسدت همکداری بستهتر و همنزدی 
 المللی است.ینب

متفداوتی بده کدار بیه کیل هدای صنایع سب  و سنگین در تماس با کدار معموزروش
ریدیس »شدان، روانشناسدی کدرد آمرانهبرند. رسسای تشکیالت فوزد و معددن در رویمی

شان با دورنمدای  وسدیع دادوستدشدان و نقدش خواهیرا در نظر دارند. قدرت« گیرسخت
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شدنی است. امدا همچندان کنند، توصیفتصاد و دولت بازی میای که در اقجویانهسلطه
ی بده کدار رفتده در سدرمایه« وارترکی  انددام»چه مارکس آن را باید این توصیف را در آن

گذاری شدده در )سدرمایه« ی ثابتسرمایه»جو کرد: ضری  ونامد، جستتشکیالت می
متییدر )مثد  دسدتمزدها( در صدنایع ی ها، مواد خام و غیره( به سرمایهساختمان کارخانه

هایی کده سنگین نسبت به صنایع سب  بسیار بازتر است. نتیجه این اسدت کده محددوده
هر جا که مدیران صنایع  1شود!ها سودمند است منحصر به صنعت سنگین میتولید در آن

در  )سدود، افدت قیمدت(« های ثابدتهزینده»با ظرفیت باز نیسدتند،  مولیدفوزد توانا به 
هایشان در مقدار تولیدد زیداد امدا ناکدافی، سرشدکن شدده و بندابراین سدود کدم کارخانه

آیدد، کمتدرین توقدف تولیدد بده معندی از دسدت دادن وقتی اعتصابی پدیدد می 2شود.می
هدا قدادر بده قطدع های اقتصادی حاد شدوند، آناگر بحران 3ها )واحد پول( است.میلیون
ی توانند مبالک حقدوقی را کدم کنندد، کداهش وحشدیانهمی های ثابت نیستند و فقطهزینه

 دستمزدها برای آنان ضرورتی مستبدانه است.
وار کنندد. ترکید  انددامصاحبان صنعت سب  از سیاست کاری متفاوتی پیدروی می

شدان های ثابتشدان کمتدر اسدت و خودپسندیشان در حد پایینتری اسدت، هزیندهسرمایه
کنندد، آندان را از این حقیقت که کازهای مصرفی تولیدد می شدت کمتری دارد. به عالوه

ی بحران، تدیثیری مخدرب بدر قددرت که تورم شدید حاص  از صنایع سنگین در دورهاین
ترسداند. بندابراین بیشدتر آندان تدرجیح گدذارد، میدد می جا مشتریدر این ها دخرید توده

چده و هر آن« صلح صنعتی» و« همکاری طبقاتی»های خشن، دهند به جای تاکتی می
 ی کارگر است به کار برند.ی رام کردن و تباهی طبقهکه به واقع روش ریاکارانه و موذیانه

بنابراین شگفت نیست که صنعت سب  و سدنگین در ایتالیدا و آلمدان بدا احساسدات 
خواهد نبدرد طبقداتی را تدا اند. صنعت سنگین میمتفاوتی در پی رشد فاشیسم بوده کامال

ی کارگر ادامه دهد. صنعت سب  هنوز به این اعتقاد دارد کده همده چیدز خرد کردن طبقه
و کار سیاسی سر هم بندی شدود. صدنعت سدنگین سیاسدت « صلح صنعتی»تواند با می

« همکداری داخلدی»کند، صنعت سب  گرایش به سیاسدت را مطرح می« پویا»خارجی 
هددای دی خددود را بدا کمدد  دولتخواهدد تددا اسددتیالی اقتصدادارد. صدنعت سددنگین می

دیکتاتوری که دولت او خواهند بود تقویت کند، صنعت سب  از این پیشرفت در هدراس 
 است.
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کید ندارد اما د ای در دار صنعت سب ، مقاومت جددیهای سرمایهد که گروه جای تی
ند اما خواهش را نمی«توتالیتر»کنند. آنان پیروزی فاشیسم و دیکتاتوری برابر فاشیسم نمی

 شناسند. چرا؟در ضمن هیچ راه مؤثری برای جلوگیری از پیشرفت آن نمی
ی دارا، منطبو بدا آن بود در خدمت طبقه« ملی»نخست از آن رو که فاشیسم جنبشی 

کم تحم  آندان. و دوم از آن رو کده و با این نمود: همدردی با تمام مالکان ثروت یا دست
هدا فاشیسدم را فاشیسدتی عملدی باشدد. آن« توتالیتر» کردند دیکتاتوریهیچ گاه فکر نمی

هایی کدرد و آن را بده توان در آن دستکاریدیدند که میمیبیشتر به عنوان جنبشی سیاسی 
ارتبداط نزدیکدی بدا « لیبرال»سود خود به کار برد. بنابراین در هر دو کشور، سیاستمداران 

هدا در کدرد. آنزمدان رفتدار می گروه صنعت سب  داشتند که با فاشیسم مطابو مقتایات
کردندد شدان، گمدان میو تاخت و تاز سیاسی« صلح صنعتی»وفاداری به تاکتی  رسمی 

ای برابدر بدا نیروهدای همین که فاشیسم را پارلمانی کرده و وارد آن شوند، به عندوان وزنده
  پرولتری عم  خواهد کرد. آنان تنها در سوار کردن فاشیسم بر اسد  قددرت موفدو عمد

 کردند.
و در روزی که فاشیسم با ناباوری تبدی  به نیروی سیاسی قاب  توجهی شد، جنبشدی 

رو شد، صنعت سدب  مسلح با آن روبه شد بدون استفاده از نیروهایمردمی که دیگر نمی
و سیاستمداران لیبرال، اصالت طبقاتی را در ر س تناقض منافع قرار دادند. آنان از ریخدتن 

بیزار بودند و خودشان به پیروزی فاشیسدم رضدایت دادندد. تمدامی « انمیهن پرست» نخو
 دار برای به قدرت رساندن فاشیسم متحد شد.ی سرمایهطبقه

توانندد بدا اتکدا بدر کنندد میهایی که فکدر میاین هشداری است برای ضد فاشیست
جلدوی پیشدرفت فاشیسدم بده سدوی « لیبدرال»و بدورژوازی « داریجناح چپ سدرمایه»

 یازی به قدرت را بگیرند.تدس

داری، های مختلف سرمایهما نخست در ایتالیا و سپس در آلمان خواهیم دید که چه گروه
 شود:تفکر فاشیستی دارند. این تحلی  به خاطر وضوح بیشتر به دو قسمت بخش می

یازی به قددرت ی دستهای کالن اقتصادی، فاشیسم را روانهکه بنگاهد نخست این1
سددود  میلیشککیای ضککد کککارگری کاران مددزدور فاشیسددتی بدده عنددوانننددد بلکدده از تبددهکنمی
 جویند.می

جهانی، در دو کشور مورد نظر ضرورت داشدت تدا بدرای پرهیدز از یکم پس از جنگ 
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داری ی کارگر، امتیازات مهمی بده آندان داده شدود. سدرمایهانقالب اجتماعی واقعی طبقه
تیازات را باز پس گیرد از آغاز در این اندیشه بدود کده کالن که تصمیم داشت روزی این ام

ی از ریشه برکندن پرولتاریای سازماندهی شده و در هم کوبیدن مقاومدت آن را بده وظیفه
داران کالن وارد بازی شدند. درآمد آنان از اسدتثمار کاران مسلح و نظامی بسپارد. زمینتبه

ها نیز مجبور شده بودند امتیازهایی بدهند نشد. آنامحدود پرولتاریای روستایی تیمین می
 شان بودند.های از دست رفتهگیری زمینو نگران بازپس

های مسدلح موسدولینی و هیتلدر قاید  ی دیگری برای دستهاین پشتیبانان مالی وظیفه
، خدود را «خشدنود»های بدزرگ شدند. ایتالیا و آلمان پس از جندگ در تقابد  بدا قددرت

افزار در ناپذیر از رساندن مهمات و جنگ. صاحبان صنعت سنگین  سیریسرافکنده یافتند
کاران فاشیست برای نبرد افروزی کم  کردند و از تبهبه جنگ« های ناعادزنهپیمان»برابر 

 های قانونی سود جستند.در برابر سران حکومت
ضایع کرد ها را این بنگاه های جدی اقتصادی، سودهایکه بحراند اما به محض آن2

شدان اسدت، به تنهایی توانا بده ایجداد منافع« دولت قدرتمند»رسید که ی   شانو به نظر
یازی بکه قکدرت دست های فاشیستی به سویای بازتر رفته و با گروهتصمیم گرفتند به پله

، ندوع جدیددی از ایین گیروه هیاهای کالن اقتصادی با کم  حرکت کنند. بنگاه سیاسی
 قرار ساخت.دیکتاتوری را بر

 در ایتالیا
ای در ایتالیا وجود داشدت. گرچده جهانی، جوشش واقعی انقالب تودهیکم پس از جنگ 

کم بده یابی به قدرت بالک نشده بودند اما دستکارگران و دهقانان به قدر کافی برای دست
کارگران صنعتی، دسدتمزدهای  قدر کافی مبارز بودند تا امتیازهای مهمی به دست آورند د

ساعت شد، قراردادهای جمعدی بده تشدخیص بهتری به دست آوردند، روز کاری، هشت 
ها یکی پس ، تولید را سامان دادند، اعتصاب«ایهای کارخانهکمیته»عموم گذارده شد، و 

و هدزار و  1919هزار و ششصد و شصت و سه مورد در سدال  از دیگری به وقوع پیوستند د
زرگ، کارگران و دیگر بنادر ب Genoa. در جنوآ 1920هشتصد و هشتاد و ی  مورد در سال 

ها پیدروز شددند. کدارگران صدنایع فدوزد، بارانداز با سازماندهی قوی بر صاحبان کشدتی
نبدردی را گسدترش  1920های بسیار بیشتری به دست آوردندد: آندان در سدپتامبر موفقیت

دادند که منجر به ی  نبرد طبقداتی گسدترده شدد. هنگدامی کده صداحبان صدنایع بدزرگ، 
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ها را کارخانده عطی  کردند، ششصد هزار کارگر صدنایع فلدزی ایتالیداهایشان را تکارخانه
ها در شکستن تقدس شروع به تولید کردند. آن« های کارگاهیکمیته»اشیال کرده و با نظر 

ها را گشوده، رازها را کشف کردندد. بندابراین رسسا تردیدی به خود راه ندادند. گاوصندو 
محافظت کردند... آنان در جنگ پیروز شدند: به هر حال بده ها و سودها به دقت از هزینه

گدوییم روی کاغدذ، داده شد )می« کارگران»د حو نظارت بر مدیریت و  روی کاغذ آنان د
هرگز به اجرا نیامد. آقایان، بحران حاد اقتصدادی در « نظارت کارگری»نویس چراکه پیش
ن این قانون به زمانی بهتر کردند و زمان ای برای به تعویو انداخترا بهانه 1920پایان سال 

 بهتر... پیروزی فاشیسم بود(.
هایشدان، ی کمتری نشان ندادند. آنان در بازگشدت از خند دهقانان نیز روح جنگنده

ها وعده داده شدده بدود و هنگدامی کده بده شدند که پیشتر به آن« تقسیم اراضی»خواستار 
انجکام  شان را اشیال کردند. حکمدی دولتدی،یهای درخواستها زمینوعده عم  نشد، آن

آن را تییید کرد. در شرایطی که خود را برای همکداری سدازماندهی  Fait Accompli کامل
را که خودجوش تصرف کرده بودند دریافت  هاییکردند حو چهار سال ماندن در زمینمی

چندین ر هم(. کشداورزان مسدتیج1919، دوم سدپتامبر Visochiداشتند. )حکم ویسدوکی 
های قدرتمندد شان شدند. کارگران روزمزد کشاورزی، اتحادیهی اجارهدوره مندیدموفو به 

های روستایی به سمت سوسیالیسدم مشهور با کم  کمون« انجمن سرخ»تشکی  دادند. 
داران کالن، به عندوان دو قددرت د کشیده شد. آنان با زمین که تیول بسیاری پرولترها شد د

دد  کردنددای و غیدره میکه ایشان را مجبور به پدذیرش قراردادهدای اتحادیده د در کنار هم
ی قدرتمندد را ور مستقیم، منافع و اقتدار دو سلسدلهطکردند. این فتوحات به زنی میچانه

 «.داری زمینسلسله»و « ی صنعتیسلسله»راندند، تهدید کرد: که در ایتالیا حکم می
بیسدتم، صدنعت  سیده یی اول سیار جوان بود. تدا دهدهی صنعتی در ایتالیا بسلسله

، چنین صدنعتی مگدر بده ذغال سنگدر کشوری بدون معدن آهن و  بود. هفوزد رشد نیافت
توانست وجود داشدته باشدد و فقدط بدا انقیداد تمدام نیروهدای صورت انگ  و سربار نمی

یدی و مصرفی، تنهدا اقتصادی و سیاسی کشور، تنها با بستن مالیات سنگین بر صنایع تول
توانست سودمند باشدد. تجداوز های دولتی، میای و سفارشهای تعرفهبا داشتن حمایت

جهانی به فوزد رونو بخشید. آقایان مهم  یکم( و جنگ 1912-1911) Tripoliبه تریپولی 
ای در د کده امکاندات وقیحانده و دیگران Agnellis، اگنلیس Perronپرون  صنعت فوزد د
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بس موقت بدر تمدام زنددگی اقتصدادی آور انباشته بودند، به هنگام آتشابزار مرگساخت 
های مشخصی بدا کشورشان مسلط شدند. از روی ناچاری و برای پرهیز از انقالب، توافو

ویژه شان کردند، با آنان توافو کردند که به سرعت به سر کارهایشان باز گردند. بدهکارگران
کردندد کده ها بود. آنان با افسردگی احساس میخطری برای آنها عالمت اشیال کارخانه

داران شدان، کشدتیپیمانانهدا و همتوانند استثمار کنند. بحران کده گذشدت، آندیگر نمی
و دخالدت « نظدارت کدارگری»د آماده بودند تا به هدر روش ممکدن از  هاویژه جنوآییبه د

شان، ایشان را برانگیخته بود در قوی طبقاتیکارگران در مدیریت فرار کنند. آنان که آگاهی 
تددار  دیدندد  Associazione Agraria ی ارضیمؤسسه سازمانی قوی به نام 1908سال 

 ی جدید مالکان زمین تقویت شد.که در دوران جنگ با زیه
داران پیمان مقدسی بسدتند تدا در جنوآ، صاحبان صنایع و زمین 1919در آغاز آوری  

آیی این گردهم»نوشته:  4چنان که روسیدر کنار یکدیگر بجنگند. آن« شویسمبل»در برابر 
داری در برخورد با شدرایط ی نیروهای سرمایهدهی دوبارهنخستین مرحله به سوی سازمان

، نخستین کنفدرانس ملدی صداحبان صدنایع در مدیالن 1920در هفتم مارس « تهدید بود.
نگدر از ای جدامع و جزییس گردیدد. برنامدهتشکی  شد و فدراسیون عمومی صنایع تیسدی

چیز از جملده اسدتراتژی عملیدات در برابدر ریزی شد که شام  همهعملیات مشتر  طرح
های کارگری بود. کمی بعد از آن در هژدهم اوت، فدراسدیون عمدومی کشداورزی اتحادیه

 «.شدندداران با نیروهای پراکنده وارد مبارزه نصاحبان صنایع و زمین»تیسیس شد. 
توانستند مبارزه علیده پرولتاریدا را داران خودشان نمیاما نه صاحبان صنایع و نه زمین

 Benitoبنیتدو موسدولینی  فاشکی کاران مسدلحی چدونتاب آورند و برای این منظور از تبه

Mussolini  نامیدد، سدود جسدتند. ایدن می« ی متحدد علیده بلشویسدمجبهه»که خود را
شدان را بدرای مبدارزه و مقاومدت ی کدارگر برخاسدته بودندد، قابلیتبقهکاران به آزار طتبه

شان را های از دست رفتهدادند تا زمینکردند و بدین ترتی  به رسسا اجازه میتاعیف می
، «جماعدت»اقتصدادی  نجنینموسولینی خطداب بده ا 1919به دست بیاورند. در آوری  

کده تر از همه اینرا رد نکردند ولی مهم همکاری خود را اعالم داشت و آنان این همکاری
های صداحبان سدرمایه و ها از سوی کارگران، کم پس از اشیال کارخانه 1920در پاییز 

 شد. فاشیهای ی صندو داران روانهزمین
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کاران فاشیسدت داشدتند. های کالن اقتصادی ایتالیا دلی  دیگری برای کم  بده تبدهبنگاه
ها پیشتر امپریالیسم جوان ایتالیا بسیار دیر به صحنه آمد: درست هنگامی که بهترین مکان

کدران بدود: صدحراهای شدنی تصاح  شده بود، در آرزوی خرده نانی از ایدن نعمدت بی
بدود. و « پرولتاریدای بدزرگ»گرا، ملی Corradiniبه قول ُکرادینی  1914تریپولی. ایتالیای 

بس موقت پایان یافت. متفقان به عنوان بهای ورود ایتالیا بده جندگ، بدین گونه بود تا آتش
کده ها عم  نشد. چنانای مشخصی را به ایتالیا قول داده بودند اما به قولامتیازهای منطقه

در سیاسدت خدارجی  مندافع مسدتقیمی داشدتند، مدثالایم، صداحبان صدنایع بدزرگ دیده
رسانی تقویت کردند و بازارهای جدیدی به های مهماتها را با سفارشتجاوزگرانه، دولت

کار جنگی و ماجراجو کاران فراقانونی کهنهشان گشودند. بنابراین آنان تبههایروی فرآورده
رسدای، شدهر کوچد  فیومده در جدایی کده پیمدان ورا تجهیز و کم  مالی کردند. از آن

این شهر نه به ایتالیا و نه به  1919ی ، پس از ژوییهFiumeآدریاتی  را از ایتالیا جدا کرد، )
ای هدا چهدرهآن المللی سپرده شدد(یوُگسالوی داده نشد بلکه به ی  کمیسیون نظامی بین

ادید  بده  d’Annunzioکاران دادند. آنان را زیدر فرمانددهی دانونتزیدوی به این تبه ندینما
هدا بنیتدو ، آن1920در پایدان سدال  (. بعددا1919اشیال شهر فرستادند )هفدهم سپتامبر 

را با تیراژی زیاد و  Popolo d’Italia پوپولو دیتالیا اشموسولینی را تجهیز کردند تا روزنامه
ولینی ای پر سر و صدا برای جنگ هوایی و دریایی به بهترین نحو چاپ کندد. موسدمبارزه

بدرای سیاسدت »رود تا ی بیست و سوم دسامبر این روزنامه اعالم کرد به نبرد میدر شماره
 5برزمد.« ی خارجیتوسعه

3 

ویژه نساجی که در ایتالیا از نظر تاریخی بر صنعت سنگین تقدم داشت با صنعت سب  به
بانکا  ها با کم  مالی بان  قدرتمندخط مشی صنعت سنگین مخالفت ورزید. مخالفت

ی ورود ایتالیا به جنگ و )بان  تجارت( بود. در آستانه Banca Commerciale کومرچاله
در زمان جنگ و پس از آن، نبرد میان دو گروه بسیار حاد شد: برادران پرون و تراست بزرگ 

ریدیس ایدن باند . صدنعت  Toeplitzدر برابر تدوپپلیتز  Ansaldo آنسالدو شان،فلزکاری
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ی صدنعت سدنگین کده بده معندی عدوارض مالیداتی بدیش از حدد زیداد و سب  از استیال
ها بود، هراس داشت. رهبری سیاسی صدنعت سدب ، های انحصاری برای دستگاهقیمت

به دنبال خط مشی  کاری  سنتی  خود، تمدام ابتکدارش را بدرای رام کدردن  Giolittiجولیتی 
 به کار بست.« همکاری طبقاتی»پرولتاریا از طریو 

دد بدا ورود ایتالیدا بده جندگ مخالفدت  و جدولیتی ، صدنعت سدب  د1915ال در س
جولیتی بده قددرت بازگشدت. او بده مجلدس،  1919ی ای ورزیدند. اما در ژوییهنتیجهبی

ای که آشدکارا بدا صدنعت سدنگین پیشنهاد تحقیو در منافع حاص  از جنگ را داد، برنامه
( و سیاست همکداری 1920ایان دسامبر ضدیت داشت. او ماجرای فیومه را تسویه کرد )پ

ها نقش میانجی ایفا کدرد المللی را به اجرا گذارد. در نهایت در جریان اشیال کارخانهبین
هاشان را بستند و نه از مسببان آن ماجرا، حمایدت کامد  داران که کارخانهو نه از کارخانه
یگر بده زور امتیازهدایی های انقالبی ی  طرف جلوگیری کرد و از طرف دنکرد. از حرکت
طرفدی بی»( قدول FIOMکنندگان )ی اعتصداببه اتحادیه بانکا کومرچالهگرفت. رسسای 

 6دادند.« دوستانه

4 

خیلی پیش از آن نبود که صاحبان صنایع، شروع به تاعیف پرولتاریای  سازماندهی شدده 
ها بدرای بودند. آنبه دست فاشیسم کردند. آنان در فکر روانه کردن فاشیسم به فتح قدرت 

 .می کوشیدندشان برسند به آرزوهای ی که از طریو آن بتوانند مستقیما«دولت قدرتمند»
های سود را خشدکاند. در امان، سرچشمه، بحران جدی اقتصادی، بی1921در سال 

های خورشید سوزان جنگ، تشکیالت اقتصادی به نحو چشمگیری رشد یافتندد. تراسدت
های پدیدار شدند که ترکی  عظیمی از کارهای فلزی و کارخانه آنسالدو غول آسایی چون

های فلدزی و ، تعددادی معددن، کارخاندهآنسکالدو کده همدراه بدا ILVA ایلکوا آهن بود و
، پانصد میلیدون آنسالدو هامسسازی را در اختیار داشت. در این دوره ارزش برابری کشتی

ان یکصدد میلیدون لیدره داشدت. ارزش برابدری ی چشمگیری به میزلیره بود و اورا  قرضه
ی تا صد و چه  و شدش میلیدون لیدره نیز سیصد میلیون لیره بود و اورا  قرضه ایلوا سهام

ی تولید فراموش شد. صنایع وابسته و مصنوعی ایجداد شددند. ی هزینهایده یحت 7داشت.
قددرار گرفتنددد.  بددرداریها متددرو  مانددده بودنددد دوبدداره مددورد بهرههایی کدده مدددتمعدددن
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جا کشاند کده بدازار و سدودها، محددودیتی افزار، افکار عمومی را به ایندرخواست جنگ
 ندارند.

های جنگی ی  شدبه متوقدف شدد، اما هنگامی که ساعت آرامش فرا رسید، سفارش
« غرامدت»ی خارجی ناپدید گردید. های تثبیت شدهبازارهای محلی از بین رفت و فروش

را که بدا مشدقت  ی متفقان به ایتالیا پرداخت نشد و بدتر از آن، بازارهاییتعهد شده از سو
در اروپای شرقی و شر  نزدی  یافته بودند از دسدت دادندد.  1914پیش از سال از فراوان 

توانسدت گذاری شدده بدود میی هنگفتی کده در صدنایع سدنگین سدرمایهچگونه سرمایه
یدد چندین صدنعت قدارن ماننددی چگونده بازگشت سرمایه را تامین کندد؟ ظرفیدت تول

 بانککا دیسککونتو و بانکشدان ایلواو  آنسالدو هایی چون«غول»توانست کاهش یابد؟ می
Banca disconto ششصدد 1921ی یکی پس از دیگری به زیر گ  فرو رفتند. در ژانویده ،

 کار وجود داشت.هزار بی
توانسدت دوبداره   دولت میجا رسید که تنها کمهای کالن اقتصادی به آنبنگاه کار

ی کارگر را مقاومت طبقهماها کم  کرد به آن هم دولت وشان را سودمند سازد. تشکیالت
شان را راه انداخت، بده بشکنند و دستمزدها را کاهش دهند، دوباره تشکیالت سقوط کرده

مین شدان تادای برایهای تعرفهها کم  مالی کرد، از مالیات معافشان کرد، حمایتآن
در میان کسانی کده از »نویسد: ها را حفظ کرد. روسی مینمود و با سفارش تسلیحات آن

ورشکستگی آن بان  بزرگ ]بانکا دیسکونتو[ ضربه خوردند چند پشتیبان مدالی فاشیسدم 
 8«ی دولت نجات یابند.خواستند به هزینهوجود داشتند... که می

نبود. سیاستمداران در قدرت )جدولیتی و  مطیع در دستان آنان اما دولت ابزاری کامال
هدای هدا، آزادیشدمردند. فراتدر از اینجدح میرمیهمکارانش( مندافع صدنعت سدب  را 

های زحمتکش اجازه داد تا ابزارهای دفداع از اسدتانداردهای زنددگی را دموکراتی  به توده
یش بدا ی اعاداضعف شده و روحیدهدچار ی کارگرفراهم آورند. گرچه سازماندهی طبقه

کاران فاشیسدتی تادعیف گردیدده بدود، حدزب سوسیالیسدت و تبده« های کیفری  هییت»
 ( هنوز نیروهای قاب  اتکایی بودند.CGTکنفدراسیون عمومی صنایع )

هددای دموکراتیدد ، در هددم شکسددتن یدد  راه حدد  بدداقی مانددد، از بددین بددردن آزادی
های کارگری و تیییر دولت به نحوی که سیاستمداران به ک  چاپلوس بر سدر کدار سازمان

کردندد. در کاران فاشیستی، دیگر تنها نقش میلیشیای ضد کارگری را بدازی نمیباشند. تبه
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تبدی  به حدزب سیاسدی شدد. در شدورای  فاشی (،1921ی رم )هفتم تا دهم نوامبر کنگره
( موسولینی، دسدتور 1921ملی که در فلورانس برگزار شد )بیست تا بیست و یکم دسامبر 

 !قدرت حرکت خود را به حزب جدید داد: پیش به سوی فتح

5 

خواسدت. امدا چنان که دیدیم صدنعت سدب  بده هدیچ روی پیدروزی فاشیسدم را نمیآن
بدود. جدولیتی تصدور « ملدی»کردند چراکه جنبشدی با فاشیسم مدارا میسیاستمداران آن 

ها موفدو بدود، کرد همانگونه که در رام کردن پرولتاریا و جلوگیری از اشدیال کارخاندهمی
پارلمدانی شدود، « قددرت»قادر خواهد بود تا فاشیسم را نیز به همان روش رام کندد. اگدر 

 در برابر نیروهای پرولتری خواهد بود. یدی مفیفاشیسم نیروی مخالف متعادل کننده
، مجلس نمایندگان را منح  کرد. برای انتخابات جدید آماده شدد و 1921او در بهار 

با فاشیسم متحد شد. در تمام ایتالیدا، نامزدهدای  ،احزاب حکومتی« بلو  ملی»به سوی 
نتخاب سدی های حکومتی برخوردار شدند. به این ترتی ، جولیتی، افاشیست از حمایت

را که موسولینی نیز میان آنان بود ممکدن سداخت. جدولیتی در کتداب  ی فاشیستنماینده
گیرم چراکه فاشیسدم تدا کندون من این را حرکتی عالی در نظر می»خود نوشت:  خاطرات

ام که هر اص  قدیمیاین ]خود را[ نیرویی واقعی در زندگی ملی نشان داده است و مطابو 
کنم کده لت باید حو بیان خود را در مجلدس داشدته باشدد، آرزو مدینیروی سیاسی در م

اگدر بپدذیریم کده جدولیتی هدم « فاشیسم نیز در مجلس جا و بیان محکمی داشته باشدد.
هدا را بدا هدم کدرد آنها را تحت کنترل داشت، او سعی میها و هم فاشیستسوسیالیست

پیمدان »ت آندان را بده امادای در سوم او Bonomiاش، بونومی آشتی دهد. سردار ارتشی
 واداشت.« صلح

ریزی کرده بود، در پی داشت. چه طرحمتفاوت با آن ای کامالطرح جولیتی اما نتیجه
او به جای  مجبور کردن فاشیسم به رعایت نظم، با تییید نامزدهای فاشیست در انتخابدات 

پیمدان »اخلدی، با بهترین سکوی پرش به فاشیسم کم  کرد. بسی پیش از پایان جندگ د
به موسولینی دم سحرآمیز باارزشی بخشید که بدا اسدتفاده از آن بده بداور عمدومی  « صلح

مخالف با خشونت فاشیستی، اطمینانی دوبداره داد و جنبشدی را سدامان بخشدید کده بده 
ی دوگانه که به دست آمد موسولینی با شتاب، پیمان را نقدض سرعت رشد کرد. این نتیجه
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نقض این پیمان، اکنون مفید و »نویسد: نگار میی تاریخVolpe(. ولپه 1921کرد )نوامبر 
 1922سدال  آغیازتر از همیشه شروع شد. تا جنگ داخلی دوباره سخت 9«.ضروری بود

بودندد بده ایدن  بانککا کومرچالکه که نزدید  بده Crownرهبران صنعت سب  چون کراون 
توان با قدرت نیروهای مسلح یشناخت رسیدند که فاشیسم قدرت مستقلی شده و فقط م

از پیشرفت آن جلوگیری کرد. اما منافع و عالیو عمومی طبقات دارا بر آن بود که نیروهای 
که عام  اقتصادی جدیدی در این شدرایط یگر جدا شوند، به عالوه آندکینباید از « ملی»

بانککا ، سککونتوبانکا دی دارانهای بزرگ فلزی و بان پدید آمد: پس از فرو ریختن تراست
های صنعت سنگین را تحوی  گرفت و بدین ترتی  مندافعی در بخشی از دارایی کومرچاله

نیدز  بانککا کومرچالکه صنعت سنگین یافت. از این پس نه تنها صاحبان صنایع بزرگ بلکه
و توپپلیتز با کم  یکدیگر در « فدراسیون صنایع»موسولینی را به قدرت رساندند. اربابان 

ی[ مورد نیاز برای لشکرکشی به رم را فراهم کردند. بر اسداس ها ]لیره، میلیون1922اکتبر 
مذاکرات جال  توجهی میان موسدولینی و... سدران »نظر روسی در بیست و هشتم اکتبر: 

برگدزار شدد. رسسدای  Olivettiو ُالیدوتی  Benniفدراسیون عمومی صدنایع، سدینیور بندی 
به رم، کمد  مدالی بیسدت میلیدونی کردندد. رهبدران داری برای لشکرکشی انجمن بان 

های صنایع و کشاورزی به رم تلگراف زدندد کده بده اعتقداد آندان تنهدا راه حد  فدراسیون
توره کونتی « باشد.ممکن، حکومت موسولینی می از اشراف بسیار  Ettore Contiسناتور ا 

هدای و انجمن *راسدیموسدولینی، کاندیددای پلوتوک»قدرتمند، تلگرام مشدابهی فرسدتاد: 
 «تجاری است.
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 در آلمان
جا نیز به هنگامی که جنگ پایان یافت، شاهد رشدی انقالبدی در کدارگران و دهقاندان این

فرو ریخت، نظمی جدیدد و خدود  1918گری پروسی در نوامبر بودیم. هنگامی که نظامی
ی ی آلمانی روسیهبه خودی در چند ساعت جوشید: شوراهای کارگران و سربازان، نسخه

های قانونی در رایش بودند. در هدر شدهر، اها تنها قدرتشوروی. برای چند روز این شور

                                                                 
* Plutocracyحکومت ثروتمندان ، 



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        38

کردند. در برلین، حکومت مرکدزی ی اجرایی تفویض می  کمیتهیشوراها قدرتشان را به 
 ی اجرایی شورای کارگران و سربازان برلین بود.بازتابی از کمیته،«کمیسرهای مردمی»

جنایت سوسیال دموکراسدی بدود و این تجربه، بسیار کوتاه بود. بخشی از آن به گردن 
باید بسدیار « شوراها»ها. جمهوری بخشی بر گردن فقدان آموزش و سنت انقالبی در توده

یافدت. امدا در ایدن جمهدوری، زود، راهی به سوی جمهدوری دموکراتید  بدورژوایی می
مند شدند: گسترش حدو ر ی کارگران و دهقانان از مزایای  سیاسی و اقتصادی حیاتی بهره

برای هر دو جنس، ساعت کاری هشت ساعت در روز، به رسمیت شدناختن قراردادهدای 
و غیره. کارگران مدزارع « ی کارگاهیکمیته»ی بیکاری، برگزاری انتخابات ای، بیمهاتحادیه

داران بزرگ شر  آنان را به کار گرفته بودند، حو سازماندهی به دست آوردند و در که زمین
ی سدال ند. فدراسیون کارگران مزارع از یکصد هدزار عادو در میاندهها تجمع کرداتحادیه
ها شدرایط بهتدر کداری، قراردادهدای رسید. آن 1920به هفتصد هزار عاو در سال  1918

ی کارگاهی را به هر قیمتدی بده تخابات کمیتهنی بیکاری و حو برگزاری اای، بیمهاتحادیه
ع بسیار کمتر از کدارگران صدنایع بدود. بدرای دست آوردند. به هر حال منافع کارگران مزار

کم دستکنند که  برگزاررا به شرطی « ی کارگاهیکمیته»انتخابات  می موانستندها مثال آن
داشتند )در بخش صنعت ایدن تعدداد، ده نفدر بدود(. بیست کارگر در همان تشکیالت می

 گران مدزارعبخشدی از کدار روز کاری در کشاورزی، ده ساعت شد و نه هشدت سداعت و
هدای کاری محروم بودند و زارعدان مسدتیجر از برخدورداری از مزیتی بیاز بیمه  عمال

 10ای مستثنا بودند.قراردادهای اتحادیه

 دار آلمان آسی  رساندند.های صنعتی و زمیناین دستاوردها به منافع و اعتبار سلسله
. بسدیار پدیش از جندگ، تر از ایتالیدا بدودی صنعتی در آلمدان بسدیار قددیمیسلسله

 و بوپرزیددگ Kirdorf، کیددردورف Thyssen، تیسددن Kruppهددای صددنعتی کددروپ گروه
Boersig را داشتند که بدا کدارگران زیدر « رسسای خشنی»های صنعتی، نقش و دیگر گروه

نویسدد: می Bonnکردندد. پروفسدور ُبدن ی زرخریدد رفتدار میاستثمارشان همچون بنده
کندد. درسدت کندد. فرمانددهی میراتی  با رعایایش مذاکره نمدیوروکدولت نظامی و ب»

داری آلمان که به قدرت رسید در پدی حکدم رانددن بدر تدابعینش بدا گونه که سرمایههمان
ما »گفت: کروپ به کارمندانش می 11«اقتدار، فری  و نفوذ از باز و از موضع قدرت بود.

گیرندد از صدمیم ندانی کده از مدا می خواهیم که به خداطرشناسی میفقط کارگران وظیفه
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پیش از جندگ، مددیران بدزرگ صدنایع آهدن و فدوزد، بده  12«قلبشان سپاسگزار ما باشند.
 های هنگفتی کردند.کم « ی آلمانی برای نبرد علیه سوسیال دموکراسیاتحادیه»

شدد سدرخورده هایی کده ازشدان میچند روزی آقایان صنعت سنگین از سوءاسدتفاده
جویی شد و تصمیم گرفتندد بده شان سب  انتقامترس ،به سرعت به هوش آمده شدند. اما

های بنگاه»گفت:  1919ی در فوریه Stinnesاجبار زمانه، دست به توافقاتی بزنند. استینز 
کنند روزی تیثیر و قدرتشان گیری میکالن اقتصادی و تمام کسانی که برای صنایع تصمیم

هاست. نیمی از مردم که از گرسدنگی در را باز خواهند یافت. سرخوردگی مردم احیای آن
نیدز گفدت:  senFritz Thysفریتدز تیسدن  13«حال مرگند نیاز به نان دارند نده کدالم زیبدا.

ای در سدخنرانی Dernbergوزیر سابو، درنبدرگ  14«هیچ. دموکراسی برای ما این است د»
« هر روز کاری هشت ساعته، میخی است در تابوت آلمان!»برای کارفرمایان بزرگ گفت: 

باقی ماندند گرچه خود ایدن « های کارگاهیکمیته»های کالن اقتصادی دشمن قوی بنگاه
بودنددد و قددوانین  1918هددای سددال «شددورا»رنگی از کاتورهددای پریدددهها، کاریکمیتدده

بدا « همکداری»ی ها تنهدا بده ایددهرا نابود کردند. ایدن کمیتده پیش گفته« سوسیالیستی»
های خود ی  در خانه»کارکنان، آن هم زبانی پایبند ماندند. صاحبان صنایعی که هر کدام 

 گشتند.پی فرصت مقتای می« ارباب بودند
، اشدراف Elbeی اینها، نظرهای صاحبان اراضی عظیم شدر  البده تر از همهته شومالب

کار هندوز سدازری کهنده( بود. در آلمدان همچدون ایتالیدا مهانJunkerپروسی )یونکرها 
عادت بده  ،ی قرون وسطایی اقتداردار با اعتقاد به ایدهصاح  زمین بود. یونکرهای زمین

حقو  آغدازین از ها از بسیاریزمان جنگ این رعیت ن داشتند. تارفتار اربابانه با رعایایشا
کار ر ی شان مجبدور بودندد بده نامزدهدای محافظدهنیز محروم بودند. آنان در کنار اربابان

 15«.کردندشان را جمع میبار و بندی »دهند یا در غیر این صورت باید 
 زمکین ناشکناهته بده، ایدنی شدرقی الای آلمانی توصیفی دقیو از این ناحیدهنویسنده

Terra Incognita حق اربابی شب زفاا  ای چونجایی که حقو  فئودالی Jus Primae 

Noctis .توان به راحتدی در  کدرد اگدر این جو را می 16همچنان نافذند به دست داده است
خشم و غا  این اشراف را در چند امتیازی که پس از جنگ به اجبار بده زرخریدانشدان 

 دیدیم.یدادند، م
را  در برابدر پرولتاریدای  اما نه صاحبان صنایع و نه اشراف نتوانستند خودشدان جندگ



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        40

پیماندان هم»یا « های داوطل دسته»سازماندهی شده به پیش ببرند. آنان این وظیفه را به 
چندان تبحر داشتند. آن« جنگ با بلشویسم»کاران مسلحی که در واگذاردند، تبه« جنگجو

گدارد محدافظ »ها تبددی  بده این دسدته ،17اشاره کرده است Gumbelگومب  که پروفسور 
شدند. آنان برای جنگ با پرولتاریای سازماندهی شده تربیت شدند تا آن را « داریسرمایه

حدزب »کاری در مدونیخ ندام های تبدهضعیف کرده، مقهورش سازند. یکی از ایدن دسدته
به بعد به رهبری  1920آدولف هیتلر از سال  را برای خود برگزید و« ناسیونال سوسیالیست

 آن برگزیده شد.

7 

های مسلح دلی  دیگری نیدز های کالن اقتصادی آلمان برای کم  مالی به این دستهبنگاه
بندی جدیدد داشتند. امپریالیسم آلمان بسیار دیر به صحنه آمد. این امپریالیسم در تقسدیم

مواد خام و  Versaillesجهانی با استفاده از نیروهای مسلح نقشی نداشت. پیمان ورسای 
و دیگدر  The Saarسدار  Silesia، سدیلزی Lorraineی )چدون لدورن نواحی صنعتی حیات

مناطو( را به سان امپراتوری استعماری تاراج کرده بود. آلمان، به اجبار، خلع سالح شدده 
به پیروزمندان، مبلک نجومی یکصد و سی و دو بیلیون مدار  « بازسازی»بود و باید به نام 

ی ان را بده سدمت خدط مشدی متجاوزاندهپرداخت. آقایان صدنعت سدنگین، آلمدطال می
دد 2شدان، ی بازارهای از دسدت رفتهد تسخیر دوباره1 خارجی و شووینیستی سو  دادند:

خالصی از شر خلع سالح که دست آنان را از ی  منبدع سدود اساسدی کوتداه کدرده بدود، 
فعالیدت  درکرد. آنان های تولید را بسیار سنگین میفرار از بازسازی تحمیلی که هزینه د3

کار جنگدی و ماجراجویدان را کاران کهندهرهبری  حکومت رایش، تبهبه دست گرفتن برای 
بدالتیکوم »های دسدته 1919کمد  مدالی کردندد. بدرای مثدال در ژوپدن  به آنهامسلح و 

Baltikum » شام  پنجداه هدزار سدرباز ورزیدده را بده جندگ ارتدش شدوروی در لیتدوانی
 Ruhrآنددان در اشددیال فرانسدده در روهددر « ر داوطلدد لشددک»، 1923فرسدتادند. در سددال 

ها چندان کده دیگدر جوخدهآن دد« Black Reicsheswehrور سدیاه رایشس»مقاومت کرد. 
هدای کدالن ]امدا[ رسدمی بنگاه« مقاومت غیر فعال»د تشکی  شده بود تا  نامیدندشانمی

بیسدت و پدنجم  تبددی  کندد. در« مقاومت فعال»اقتصادی برای اهداف دموکراتی  را به 
در سدازمان واحددی کده در ر س آن « پیماندان جنگجدوهم»، تمامی ایدن 1923سپتامبر 
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 18آدولف هیتلر قرار داشت، ادغام شدند.

8 

ویژه کازهای الکتریکدی و صدنایع ( بهFertigindustrie) کاههای تکمیلیرهبران صنعت 
 سنگین مخالفت کردند.ی آقایان صنعت شیمیایی، همچون ایتالیا با مقررات وضع شده

استینز و تیسن، آقایان صدنعت سدنگین  ویژه میان دو گروه دپس از جنگ، مخالفت به
دد شددت  ، رییس آاگ )انجمن عمدومی الکتریکدی( قدرتمنددRathenauدر مقاب  راتناو 

در برابر قیمومت صنعت سنگین قدد علدم کدرد چدرا کده  صنعت کاههای تکمیلیگرفت. 
های کارتلی برای مدواد خدام مدورد نیدازش بور به پرداخت قیمتصنعت سنگین آن را مج

کرده بود. راتناو، آشکارا دیکتاتوری صنایع عظدیم فلدزی و معددن را تقبدیح کدرد. درسدت 
تقسدیم  19هاییهای میانه امپراتوری آلمان را بده گراندد دوشدسهمان گونه که اشراف سده

های اقتصدادی تقسدیم کردندد، سکرده بودند، آقایان صنعت سدنگین، آلمدان را بده دوشد
دیدند یا بهتر کردند و دیگر صنایع را نمیسنگ، آهن و فوزد فکر میغالذچراکه فقط به »

 20«بلعیدند.ها را میبگوییم آن
خط مشی اجتماعی صنعت کازهای تکمیلی حول و حوش همکاری طبقاتی وضدع 

های خدود از گدرفتن سدازش ها در رسیای باز پدسشده بود. هنگامی که استینزها و تیسن
کردنددد، راتندداو بددرای پرولتاریددا بودنددد و بدده میلیشددیای ضددد کددارگری کمدد  مددالی می

ای در دسددت اجددرا بگیران برنامددهو همکدداری بددین کارفرمایددان و  حقددو  *«گراییرسددته»
در حالی که همدان آقایدان در رسیدای دیکتداتوری، بدا اکدراه جمهدوری وایمدار  21داشت.

Weimar ی دولت دموکراتی  رایدش شدد. صدنعت سدنگین را پذیرفتند، راتناو وارد کابینه
گرایانه و حمایتی گرچه در امور خارجه وابسته به صادرات بود اما در اساس تمایالت ملی

گیری کدرد و ارتبداط به سوی تجدارت صدادراتی جهدت صنعت کاههای تکمیلیداشت. 
ی زیداد ایدن ال الکتری  برقرار کدرد کده عالقدهنزدیکی با شرکت نیرومند آمریکایی، جنر

. راتنداو، پیمدان المللکی بکودبین شرکت آمریکایی بده آاگ بدرای تجدارت آزاد و همکداری
را با روسیه امادا کدرد و اصد   Rapallo را با فرانسه و پیمان راپالو Wiesbadenویسبادن 

                                                                 
* Corporatism 
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کده او را  1922پدن داری آلمان را پذیرفت. ی  کشدف درخشدان: در ژوبازسازی سرمایه
اتومبید  در اختیدار  Saxonyکشتند ثابت شد که یکی از صاحبان بزرگ صنایع ساکسونی 

 22قاتالن گذاشته بود است.

9 

های فاشیسدتی های کالن اقتصادی عالقمند به کمد  بده دسدتهبنگاه 1929تا  1924از 
فدوری بده  هدا در آن زمدان نیدازها را از خطدر حدذف شددن نجدات دهدد. آنبودند تا آن

ها، خواسدتند. در ایدن سدالها را به عنوان نیروهای یدکی میها نداشتند بلکه آنفاشیست
ی خارجی به کار گرفته شددند. ایدن پیکر صنعتی و با کم  سرمایهها در سازمان غولآن

با کم  مالی  Ententeهمکاری خارجی با آنتانت  خط مشی همکاری د تشکیالت موقتا
د را خواستار شد. هنگامی که  های کارگریو همکاری داخلی با سازمانها آنگلوساکسون

داری آمریکدا بده آلمدان به اجرا گذارده شدد، سدرمایه dawesی داوز مار  تثبیت و برنامه
بده  23«گذاری در تاریخ مالی دنیداترین عم  سرمایههنگفت»، 1931هجوم آورد. تا سال 

 .شکل گرفترقم سی بیلیون مار  طال، 
ای ختم شد. صنعت آلمدان سابقهی اقتصادی بیشرمانه به فاجعها این عملیات بیام

ید  سدوم مقددار پدیش  میاآزت تولیدی خدود را ی باز، ماشینبا دزرهای قرضی با بهره
تهیه کردن نیازهای سراسدر دنیدا تجهیدز کدرد. امدا ید  چیدز  ه حدبافزایش داد و خود را 

رت خرید با دسدتمزدهای پرداختدی بسدیار کنددتر از فراموش شد: مشتری. در داخ ، قد
کدار شددند. )ایدن بی« تعددی »[ی ظرفیت تولید رشد کرد. بسیاری کدارگران بدا ]برنامده

بیشدتر از دو میلیدون  1929ی پدید آمدد و در ژانویده 1927کاری تکنولوژی  در سال بی
کردند بدا اجدازه دادن هایی که از همه سو رشد میکار وجود داشت(. سرانجام، تراستبی

به انحصارگران بزرگ برای افزایش دلخواه قیمت فروش، قدرت خریدد مشدتری را کداهش 
هدا دادند و او را خرد کردند. اما آقایان بیش از هر چیز به فکر بازارهای خارجی بودندد. آن

ی مشتری داخلی، شان را کاهشی قاب  مالحظه دادند و به هزینهقیمت کازهای صادراتی
 در تدار  فروش کازهای خود به مقیاسی عظیم بودند.

ای که ابزار جدید تولید کار خود را کرد و محصوزت تمام شده در و ناگهان در لحظه
ها روی هم انباشته شد، مشتری خارجی ناپدید گشت. بحران جهانی آغداز شدد. کارخانه
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بده  1929در سدال  3/106( در ایدازت متحدد از 1928:100هنگامی که شاخص تولید )
در سدال  4/101رسید در آلمان نیدز افدت مشدابهی از  1931در پایان سال  64افت شدید 

کاران به بدیش ، تعداد بی1930ی وجود داشت. تا فوریه 1931در پایان سال  60به  1929
شدان کدار های غدول پیکدر بدا نصدف ظرفیتاز چهار میلیون نفر رسدید. دیگدر، دسدتگاه

 کردند.می
صنعتی با بحران مالی همراه بود. در حالی که ایازت متحد بیشتر اعتباراتش را  بحران

های آلمانی اعتبارات خود را بده مشتریانشدان کرد، بان اهدا می های کوتاه مدتدورهدر 
بیه  اتریشالحاق  حقو  گمرکی یکردند. اعالم برنامهاعطا می های طوهنی مدتدوره در

که مخالفدت امپریالیسدم  1931در هژدهم مارس  Austro – German Anschlussآلمان 
ها شدتاب بخشدید. نخسدت یفرانسه و اقمارش را برانگیخدت بده شدماری از ورشکسدتگ

( وین پیش آمد )یدازدهم مدی( کده اعتبدار Credit – Anstaltی اعتباری )ناکامی مؤسسه
های کوتاه مدت خارجی، مث  گوسفند پنرج گذاریهای آلمان را کاهش داد. سرمایهبان 

Panurge*  هدای بلندد مددت بده ها که خودشدان وامرایش را تحت فشار گذاشتند. و بان
)ورشکسدتگی هایشان دل خوش کنند توانستند به دریافت قسطصنایع پرداخته بودند نمی

در سیزدهم ژوییه(. رشد نرخ ثابدت ندزول بدانکی بده حدداکثر  Danat Bankدانات بان  
ها سدودهای خود، اقتصاد آلمان را به ک  فلج کرد. انباشت سرمایه قطع شد. دیگر شرکت

ورشکست شدند. نرخ سود به سمت صفر  ها عمالشان را نپرداختند و تعدادی از آنسهام
 می  کرد.

های ثابدت هنگفتشدان ویژه ضربات سختی خوردند، سرمایهنایع بزرگ بهصاحبان ص
هنگددام تعطیلددی  یالعدداده زیددادی مواجدده کددرد کدده حتددهای ثابددت فو آنددان را بددا هزیندده

به جایی رسید که فقدط کمد  دولدت کارشان شدند. شان باید متحملش میهایکارخانه
اوضاع به همدین مندوال بدود تدا نست سودهایشان را به صورت مصنوعی احیا کند. اتومی

ی دولت به آنان کمد  کدرد دسدتمزدهای کدارگران را کداهش دهندد و ایدن حاصد  دوره
ای را در بود. اما برای این کار ابتدا باید سیسدتم قراردادهدای اتحادیده« تعدی »آمیز فری 

ارمندد دو میلیدون ک ، ده میلیون کارگر و تقریبدا1931کوبیدند، این سیستم در سال هم می
ای بلکه ابزار های اتحادیهاداری را تحت پوشش خود داشت. از این رو باید نه تنها سازمان

                                                                 
 بزدل پانتاگروپ ، و او پسر جوان و عصبی گارگانتوپ  بود، کنایه از بزدلی و فرومایگی. همراه *
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را بدده ضددعف و سسددتی « های کارگدداهیکمیتدده»ها یعنددی ها در کارخانددهایددن سددازمان
 را مالیدات میی ان ،را محددود« های اجتمداعیهزینده»کشاندند. به این منظور، دولت می

ها کم  مالی کرد و معافیدت به آن ،زوال یافته را دوباره احیا کرد تشکیالت و بیش از حد
ها را تیذیه کرد. در کشاورزی بحران هایش آنشان در نظر گرفت و با سفارشمالیاتی برای

های بزرگ یکی پس از دیگری از دولدت تقاضدای شدت کمتری نداشت و صاحبان زمین
 روی هم انباشته شدند. کردند و عوارض گمرکی وارداتی« کم  اضطراری»

دار نبدود. ی به کلی سر به راهی در اختیار آقایان صنایع و اشراف زمدیناما دولت بنده
 Von Schleicherو صدراعظم فن اشالیشدر  Brueningمردانی چون صدراعظم برونینگ 
ویژه صنایع تولیدی شیمیایی )به صنعت کاههای تکمیلی بیشترین توجه و عالقمندی را به

بدا « همکاری»بسیار به صادرات وابسته بود( نشان دادند تا صنعت سنگین. برونینگ،  که
طل  کددرد. اشالیشددر دل رهبددران اصددالحپرولتاریددای سددازماندهی شددده را سددفارش می

ای حمایت کرد کده ها را به دست آورد و در تااد با منافع صنعت سنگین از برنامهاتحادیه
برونیندگ اعتندایی بده «. سوسیالیسدم دولتدی»ی بود، برنامده کمابیش آن را از راتناو گرفته

را کده تهدیدد  *«مسدکونی سدازی»ی دار نداشدت و برنامدههای اشراف زمدیندرخواست
های صدادراتی مدورد ی آنان بود تدار  دید. اشالیشر از اهدای سهمیهی حقو  ویژهکننده

( قدولش را بده ایدن 1932بر )ژوپن تا نوام Von Papenتقاضای آنان که حکومت فن پاپن 
اشددراف داده بددود، سددر بدداز زد.صددنعت کازهددای الکتریکددی و شددیمیایی در واهمدده از 

ی فن پاپن به مخالفت شان خطرآفرین باشد با برنامهی که برای بازارهای جهانییجوتالفی
برخاسته، او را وادار به تر  قدرت کرده بود. اشالیشدر بدا نارضدایتی بدیش از حدد خدود، 

در پدروس شدرقی( را عیدان سداخت « های اضطراریکم )» Osthilfeوایی استهیلفه رس
کده اکندون از رجدال  Hindenburgنبورگ دای که به تحری  ریدیس جمهدور هیندبرنامه د

 رسید.مندانه به نظر میدار آلمان سخاوتسازری زمینبرای مهان بودکشوری 
شده مث  کاهش های قانونی تصوی منباید ناگفته گذارد که برونینگ، تعدادی از حک

را بده آگداهی عمدوم رسداند. امدا ایدن « های اجتمداعیهزینه»دستمزدها و محدود کردن 
هدای مالیداتی سدعی در احیدای هدای مدالی و معافیتاقدامات کافی نبود. پاپن بدا کم 

ها یدهعالوه رهبران سوسیال دموکراسی و اتحادفعالیت صنایع داشت. باز هم کافی نبود. به
                                                                 

* Colonization 
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ن شاهای قانونی به حد نهایی  سازش رسیدند. به گمانحکم« چون و چرایپذیرش بی»با 
 انداختند.ها را به کناری میهای مردمی، آنشدند، تودهاگر بیش از این تسلیم می

تحدت انقیداد  داران باید دولت را کامالی  راه ح  باقی ماند: صاحبان صنایع و زمین
مطیع بسپارند. به ایدن دلید  آندان  مداران کامالامور آن را به سیاست خود درآورند و زمام

ها گیاهوار رشدش دادند و به سدوی ناسیونال سوسیالیسم را در آب نم  خواباندند، سال
نکرد، امید  « مییوس»فتح قدرت رهنمونش کردند. فریتز تیسن که هرگز دوستش هیتلر را 

کده از سدال  Gelsen Kirchen گلکزن کیکرهنکیردورف پیر رییس تراست فلزی قدرتمندد 
 هایشان افزودند.هیتلر بود و دیگران به کم « ستایشگر» 1927

ی زندگی خدود کده فکدر به گذشته»امی  کیردورف گفت:  1936در اول ماه می  بعدا
توانم از خدا متشکر نباشم که به من عمری طوزنی داد... تا بتدوانم در موقدع کنم نمیمی

، هیتلددر، 1937در هشددتم آوریدد   24«مددان بشددتابم.کمدد  پیشددوای محبوبمناسدد  بدده 
مالقدات و نشدان  Duisburgکیردورف را در جشن نودمین سدال تولددش در دویسدبورگ 

، 1938ی عقاب آلمان، بازترین نشان رایش را به او اهدا کرد. سرانجام در شانزدهم ژوییه
در گلدزن کیدرخن حاضدر شدد و  ی کیدردورفدر تشییع جنازه د صدراعظم شخصا پیشوا

 حلقه گلی بر تابوتش گذارد.
ها ]پیروزی[ حزب ناسدیونال داران آن، صاحبان صنایع بزرگ و بان 1930تا تابستان 

ای به حدزب دادندد تدا در انتخابدات سوسیالیست را تامین کردند. آنان منابع مادی غنی
، صد و هفت کرسی Reichstagپیروز شود و در مجلس آلمان، رایشستاگ  1930سپتامبر 

را « انگیدزعملیدات حیرت»ی به دست آورد. بسی بعد، هیتلر در ی  سخنرانی که خاطره
چگونه است که هدزار سدخنگو هدر »که ی اینکرد به شنوندگانش گفت که دربارهزنده می

کدر ، ف«توانند سالیانه یکصد هزار میتینگ برگزار کننددکدام اتومبیلی در اختیار دارند و می
تدر از آسدای صداحبان صدنایع فراوانهای سی کم  1932و  1931های در سال 25کنند.

 ( روانه شد.NSDAPهای حزب ناسیونال سوسیالیست )همیشه به صندو 

خواست. هنوز بدیش از نمیها را ، پیروزی ناسیونال سوسیالیستصنعت کاههای تکمیلی
صکنعت کاههکای هر چیز از استیالی صنعت سنگین بیم داشت. اما دولتمردان مرتبط بدا 

 کردند.الوقت میبود دفع« ملی»که جنبشی با ناسیونال سوسیالیسم به دلی  آن تکمیلی
ها را رام گونده کده سوسیالیسدتتواندد همانکرد که میصدراعظم برونینگ گمان می
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گفته به عندوان پیش« گراییپارلمان»در   ماها را نیز مطیع کند ونال سوسیالیستکرده، ناسی
رایشسدتاگ را  1930. او در بهدار کنددنیروهای پرولتری عم   در برابری تعادل مفید وزنه

منح  کرد اما موفو شد تا هیتلر را سوار بر اس  مراد کند چراکه بده او فرصدت داد تدا در 
اش شرکت کند. او همچنان اصرار به خطاکاری داشدت. او از خدود انتخابات پیروزمندانه

ایدن »ش خواهدد کدرد و مَ تعریف و تمجید می کرد که هیتلر را به دام خواهد انداخت، آرا
شاهکار سیاسی خدود را چدون شدکاری نایداب بده پدای ریدیس جمهدور رایدش خواهدد 

سدعی کدرد تدا او را بده راه ای با پیشوا داشدت و او مذاکره 1932ی در ژانویه 26«انداخت.
روی اش نقش بر آب شد. چند ماه بعد نیز اشالیشر در رام کردن جناح میانهآورد. اما نقشه

( موفقیت بیشتری از سلف خدود Gregor Strasserناسیونال سوسیالیسم )گرگور اشتراسر 
ارت ی )زیپدررو جندبش کدارگهدا بدا جنداح میاندهبه دست نیاورد و نیز در آشدتی دادن آن

Leipart.) 
، سرانجام دریافت که ناسیونال سوسیالیسم تبدی  به نیدروی صنعت کاههای تکمیلی

مستق  مهار ناپذیری شده که شاید تنها با نیروهای مسلح بتوان آن را مهار کرد امدا مندافع 
 کرد.را قدغن می« ملی»عمومی طبقات دارا، درگیری نیروهای 

ی ای بدا پداپن در خانده، هیتلر به قدرت رسیده، در مدذاکره1933ی در چهارم ژانویه
به ایدن تصدمیم رسدید کده بدا  ،von schroederفن شرودر ، cologneدار بزرگ کلن بان 

 27ارتباط برقرار کند.  Westphalia –Rhenishد وستفالیا  ی رنصنعت سنگین ناحیه
از بددازی دسدت کشددید و  1933ی م ژانویدهاچندین صدددراعظم اشالیشدر در سددیهم
 داری آلمان برای زایاندن رایش سوم در حوض تعمید، متحد شد.سرمایه
 



 

 
 
 
 
 

 بخش دوم

 ی میانی: هاستگاه فاشیسمطبقه

 دار زاده نشده است. سیلونه به درستیهای آقایان سرمایهفاشیسم فقط از خواست و کم 
ی ها، اختراعی شیطانی از سدرمایهتنها روشن ساختن این نکته که این سازمان»گوید: می

خواهند قوانین خود را حفظ کنند برای در  ماهیدت ایدن نیروهدا کده از مالی هستند و می
های فاشیسدتی ش  در آغاز کده دسدتهبی 1«کنند، کافی نیست.اعما  جامعه قد علم می

ی مزدورانده را اجیدر کنند، ماجراجویانی با روحیهرا بازی می نقش میلیشیای ضد کارگری
رود و تبددی  بده مدی پیش یازی به قدرتکنند. اما همچنان که فاشیسم به سوی دستمی

هایی که هستی هدزاران انسدان را بده سدوی فاشیسدم شود، انگیزهای میجنبش عظیم توده
دار کداربردی دارد. اربابدان سدرمایه شود و نیداز بده تحلید تر میکند، پیچیدهتحری  می

اگدر  ،2«بده پدیش برانندد»توانند چنین نیروی انسانی را رغم تمام طالهایشان هرگز نمیبه
که آنان را مهیای نبرد با قدرت  کنندهناراضیها از پیش در شرایطی ناپایدار و در نتیجه توده

 قرار نداشته باشند. ،سازدو فتح آن می
بککوراوازی  های گوندداگون اجتمدداعی میددانیددا همچددون آلمددان، زیددهدر واقددع در ایتال

یای سازماندهی شکده قکرار داشکتندسرمایه کده قربانیدان رشدد و بحدران  دار بزرگ و پرولتار
هدا در آرزوی تیییدرات داری و از شرایط مادی و معنوی خدود ناراضدی بودندد. آنسرمایه

گروندد؟ ایدن چرا به سوسیالیسدم نمیبنیادین بودند که ناگهان این پرسش پیش آمد: پس 
 م.هدتوضیحش  می کوشمچیزی است که 

 ی میانی شهری بیندازیم.اجازه دهید نخست نگاهی به طبقه
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1 

ها بر این های فاشیستی بود. سوسیالیسم مدتشهری، ستون فقرات گروه« ی میانیطبقه»
داری، سدرمایه خدودی  بدهی رشد و پیشرفت خودجهی میانی در نتیعقیده بود که این طبقه

های اقتصدادی آن را که رقابت و تمرکز صدنعت و سدرمایه، ریشدهمحکوم به فناست و این
قشدرهای پدایینی »دارد: بیدان مدی 1848بده سدال مانیفست کمونیست خواهد خشکاند. 

خرده دززن، فروشندگان و بیشتر تجار بازنشسته، افزارمنددان و دهقاندان  ی میانی دطبقه
را  کده بده عندوان  ساعت نزدیکدی یشوند... آنان حتتدریج جذب پرولتاریا می همگی به

در عمد  ایدن « خواهندد دیدد... رونددبی مدرن به کد  از بدین بخش مستقلی در جامعه
چه سوسیالیسم انتظارش د از آن کم با سرعت کمترییا دست پیشرفت تا حدی متفاوت د

داری ی میانی از رقابت و تمرکز سدرمایهبقهرا داشت به پیش رفت. این حقیقت دارد که ط
ها از نظر مدالی تادعیف شددند امدا بده شد، آن. شرایط این طبقه بدتر هم میبوددر رنج 

آندان « جذب پرولتاریا نشددند.»ی این طبقه، ی افراد تشکی  دهندهنابودی نرسیدند. همه
بخشدی مسدتق  در »اصدرار  امروزه خود را بده یها حتشدند. آن نوابیپرولتر نشدند بلکه 

برند، بیشتر به هسدتی طبقاتیشدان وابسدته دانند. هرچه بیشتر رنج میمی« ی مدرنجامعه
داران بیان داشته که تا پایان قرن، کارخانده Eduard Bernstein 3شوند. ادوارد برنشتاینمی

و افدزایش کوچ ، افزارمندان و بازرگانان نه نسبی که به طور مطلو موفو به ابقدای خدود 
داری نیست. تشکیالت بزرگ بسیار شوند. این به معنی کاهش تمرکز سرمایهتعدادشان می

کنند. اینان رقابت با انحصارهای بزرگ پا رشد میتر از تولیدگران و کاسبکاران خردهسریع
کنندد؟ زیدرا کده . چدرا مقاومدت میدهنکداما به بقایشان ادامه مییابند تر میرحمانهرا بی

تر شود به شرایط پرولتری ترجیح ثباتاگر هر روز بی یلیدگران مستق  این شرایط را حتتو
ی کند و بده گرسدنگان طبقدهاش فرار میدهند. پرولتاریا درست به همین دلی  از طبقهمی

 پیوندد.میانی می
داری در شدود. سدرمایهبینی شده با عام  دیگدری نیدز متوقدف میجریان تحول پیش

آورد کده ی میدانی را پدیدد مدیمشخصی از رشدد خدود ندوع جدیددی از طبقدهی مرحله
ترش وابسدتگی اقتصدادی اسدت. ایدن ی اصلی آن در مقایسه بدا مدوارد قددیمیمشخصه

را کنتدرل  ابکزار تولیکدنوآمدگان بر خالف خرده بورژوازی مستق  دیگر بخش بزرگتدری از 
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هدا یدا اید گفت که از راه دستمزدها، اجرتبنامیم ب مزدبگیرکنند. اگر بخواهیم آنان را نمی
نخستین کسی بود که  kautskyکااوتسکی  4کنند.شان زندگی میهای دریافتیالزحمهحو

او نشان داد که چگونه رسسای تشکیالت بزرگ، بخشی از کارهایشدان  5به آنان توجه کرد.
و وکیالنی که به نحوی  ها، دکترهاسیننیمهندسان، طراحان، تک ی خود درا به کارگران ویژه

هددای سددپارند. بدده عددالوه سدداختار صددنعت کددالن، خروجیددد مددی بدده شددرکت مرتبطنددد
گدزاران، مددیران رکند، آنان ارتشی از توزیع کننددگان، کداشان را سازماندهی میبازرگانی
پوشدی ها، تعمیرکاران و غیره تنظیم کردند. خرده افزارمندان و کاسبکاران، با چشمتعمیرگاه

فروشدان، مددیر یابندد. خردهشان و مزدبگیر شدن غیرمسدتقیم، امکدان بقدا میاستقالل از
ی کارگر مداهر را شوند. کارگر دستی، نقش کاهندهای میهای زنجیرهای از فروشگاهشاخه

 کند و به همین ترتی .پیدا می
]ایین استقالل اقتصادی نددارد امدا  که سازندرا می« جدید»ی میانی گرچه آنان طبقه

 lucien lauratکده لوسدین زپدورا شود. آنچناننمی« جذب پرولتاریا»به هیچ روی  طبقه[
کنند از ماهیت ویژه کاری ماهرانده برخدوردار اسدت. اجرتشدان بده کاری که می»نوشته: 

ان شدشود و این حقیقت وجود دارد که عمد  مستقیمشک  دستمزد و حقو  پرداخت می
کند... بخش بسدیار دار نزدی  میی سرمایهدر فرآیند اقتصادی بسیاری از آنان را به طبقه

از پرولتاریدا  بکاهتری اجتماعی... تدا کندون اسدتمرار داشدته و خدود را بزرگی از این مقوله
 6«داند.می

ی میانی قدیمی به نسبه بهتر بدود. بدا رشدد سدریع بسی پیش از جنگ، موقعیت طبقه
 آور وابستگی اقتصدادی دسدت داد و بدا نگراندیبه آنان احساس رنج جدیدت میانی طبقا

 .بودند زیستی خوددبگیری، نداری و سادهدوران مز شاهد

2 

کدرد. بخدش  پرولتکررا « جدیدد»ی میدانی طبقه و نوابیرا « قدیمی»ی میانی جنگ، طبقه
عظیم کم  مالی به جنگ را دارندگان ذخایر مالی کم انجام دادند. کم شدن ارزش پول و 

دارن کوچ  را کدم کدرد، مالیدات پدردازان سرمایه های حکومتی، درآمددار کردن  وامبهره
حقو  کارکنان و کارمنددان اداری بده نسدبت  ،های مالیاتی بیچاره شدندپا با جریمهخرده

هدا کسد  و کدار خدرده تداجران را کاهش قدرت خرید توده باال نرفت،تصادی اوضاع اق
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رحمانه به رکود های مستق  کوچ  را بیی انحصاری کارخانهرقابت سرمایه ،مخت  کرد
ها هایی که در آنکردند که از سوی کارخانهها هر روز بیشتر احساس میتکنیسین ،کشاند

داری ها که در تمام کشدورهای سدرمایهند. این نشانهشوکنند به بردگی کشانده میکار می
گ مشهود بود با خشدونتی ویدژه در ایتالیدا و آلمدان و بیشدتر در آلمدان پدیددار جنپس از 
 گشت.

 در ایتالیا
باری رحمانه در تنگنا قرار داد. رنجبا درآمد ثابت را بی ( مردمان  1919-1920سقوط لیره )

بگیران و بازنشستگان بود چراکه پرولتاریدا وچ ، مستمریداران کاین شرایط برای سرمایه
. کنید تنظدیمرا   ی دسدتمزدهاپجزبه صورت  دوباره و  موانسته بودها مرهون عم  اتحادیه

زمان، بحران اقتصادی، بسیاری افزارمندان و خرده بازرگانان را ورشکست کرد. تمرکدز هم
تاخت. روسو با از همیشه به پیش می تررفت، سریعمشک  پیش می صنعتی که تا آن موقع

دریافتی  بسدیاری از آندان، بسدیار کمتدر از »نویسد: ی میانی مینظری به بیشتر افراد طبقه
هایی بسیار بیشتر بدرای زنددگی و تحصدیالت حقو  بگیران است و مجبور به تقّب  هزینه

ن هسدتند کده تر از آی روزانده اسدت. ضدعیفها، شکنجههستند. زندگی پس از جنگ آن
که بتوانند فشار افزایش ارزش پرولتاریا وفو دهند و فقیرتر از آنبتوانند خود را با هستی کم

آنان خود را گرفتار چنگال قدرتمندی دیدند کده بده تددریج  .ها را تحم  کنندپیاپی قیمت
شان برآورده کردن نیازهای خودشدان بدود هایی که نگرانیکرد... حکومتها را خرد میآن
های آندان های ثروتمندی که خوشی خود را بر ویرانهتازه به دوران رسیده .نان بد کردندآبه 

ی میانی به این احساس رسید که هر روزه کمدی از ساختند، آنان را استثمار کردند... طبقه
 7«دهد.ی خود را از دست میمقام و مرتبه

 در آلمان
بدارتر بدود. چراکده آندان در زمدان امپراتدوری از ی میانی آلمان بسدیار غمسرنوشت طبقه

سدقوط مطلدو مدار ،  8برخوردار بودندد.« امنیت مادی و شخصیت روانی قاب  اعتنایی»
انداز ثابدت بده روز سدیاه افتادندد. نان را ویران کرد. مردمان با درآمد و پستمامی زندگی آ

 5/12ها حددود های عمومی مربوط به رایش، ایازت و شهرداریپس از تثبیت مار ، وام
مولر وان دن برو   9(.1925گذاری شدند، )قانون آوری  شان، ارزشدرصد ارزش واقعی
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Moeller Van den Bruck ای و محتدرم اجتمداعی بده تمام قشدرهای حرفده »نویسد:می
ای کدده مددردم بددرای زندگیشددان مقاومددت نومیدانددهرغم آنسدطح پرولتاریددا فروافتادنددد بدده

دستمزدها یا اجرت کارکنان یا کارمندان دولدت، افدت بیشدتری نسدبت بده  10«کردند.می
ود. پدس از حقو  کارگران صنایع داشت. درآمد ی  استاد دانشگاه کمتر از ید  کدارگر بد

 ای نداشتند.ها هیچ سرمایهدرصد آلمانی 97تورم، 
سدازی آغداز شدد. طبقدات میدانی با تکیه بدر تمرکدز و تراست« تعدی »سپس دوران 

هدای هدای تولیددی، قیمتها باید در عمد  بدرای فرآوردهمصرف کننده در رنج بودند. آن
داران کوچ  و صدنعتگران را رخانهها، کاها و کارت پرداختند. رقابت تراستای میفزاینده

پرداختند. خرده های باز به آنان اعتبار میها فقط با بهرهاز تجارت بیرون انداخت. و بان 
« نرخیهای تد فروشدگاه»ای و نیز با ظهور های بزرگ و زنجیرهتاجران با رشد فروشگاه

 ی سختی خوردند.ضربه
 Karstadtو کارشدتات  Wertheimیم ، ورتهداTietzهای بزرگدی چدون تیتدز فروشگاه

های زیادی )آرایشگری، فروش وسای  حمام، مواد غذایی، ماهی، چای، قصابی، فعالیت
های مواد تولیدی و همه نوع تعمیرات( را یکجدا انجدام فروشی و فروشگاهرستوران، لباس

پدا  های ت  نرخی در تمام شهرهای متوسط و بزرگ بدرفروشگاه 1925دادند. پس از می
سه شرکت )که دو تایشان را کارشدتات و تیتدز تیسدیس کردندد و سدومی را  1931شد. در 

( دارای دویسددت و پنجدداه فروشددگاه American Woolworthورث شددرکت امددریکن وول
هدای نرخی به دلی  ارزانی کازهایشان و با خرید سهام به قیمتهای ت بودند. فروشگاه

 11بسیار موفو بودند. شانصرفه و گردش سریع سرمایهبه
ی کالن احسداس ها و دارندگان مشاغ  آزاد خود را نوکرهای خانگی سرمایهتکنیسین

ی کدارگران باسدواد سدقوط کدرده بودندد چیدزی نبودندد جدز کردند. آنان که به درجدهمی
داران کوچ  نیز به سرعت توسط بزرگان سرمایه بلعیدده سهام 12«ای در کارخانه.شماره»

دهی مااعف، تمام ابزار کنترل و بیدان را از د سهام ممتاز جدید با قدرت ر یشدند. ایجا
آنان گرفت، آنان دیگر صدایی نداشتند و به سودهای سهام اندکی که برایشان در نظر گرفته 

 شده بود، دلخوش بودند.
زمان 1929در سال  اگر این راه را ادامه دهیم »وزیر اعالم داشت:  stresemann، استر 

ها کارمندد و کدارگر در سدویی دیگدر ندداریم... ها در ی  سو و میلیونی جز تراستچیز
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سدومین  1930بدا بحدران سدال  13«به ک  پرولتر شده است. ی میانی[ تقریباامروزه ]طبقه
ی میانی شروع شد. آنان نسبت به پرولتاریا که تدا حدد مشخصدی از طریدو توقفگاه طبقه

شد، رندج شددیدتری را متحمد  کاری حمایت میی بیای و مجوزهاقراردادهای اتحادیه
شدند. شرایط تجارت و صنعت خرد بسیار سخت شد. دستمزدهای اغل  کارگران اداری 

هدا ها همچدون پرولتاریدای اصدی  بده خیابانها از کارگران ماهر کمتر بود. آنو تکنیسین
شدان کدرده رم ورشکستدارانی بودند که تدوها، فرزندان سرمایهپرتاب شدند. برخی از آن

ی بدازار مظّنده 14با ی  غم مشتر ، متحدد شددند.« جدید»و « قدیم»بود. طبقات میانی 
های اندکی که پس از تثبیت مار  دوباره جان گرفته بودندد، بورس که سقوط کرد، فرصت

 زای  شدند.

3 

ورژوازی ی میانی ایتالیا همچون آلمان، آنان را به طییدان کشداند. خدرده بدهای طبقهرنج
طل  داشت. مادام که وضعیت اقتصادیش قاب  تحم  و طبو معمول، خلو و خوی صلح

در  اصکالحاتگر نظم موجدود اسدت و از راه امیدوار به بهبود روزافزون آن باشد، ستایش
هدای گونه کده امیددش بده ترقدی از راهآید اما همانجوی بهبود شرایط خود برمیوجست

بدرد گدذرا نیسدت شود و پی ببرد که بحرانی که از آن رندج می آمیز کمرنگقانونی و صلح
پذیر است، بلکه بحران ک  سیستم اجتماعی است و تنها با گذار بنیادین این سیستم عالج

 15«شود.ی انجام هر کاری با شدیدترین اقدامات میبه راحتی خشمگین شده و آماده»
ی میانی و موقعیت بینابینی طبقه ای است که ناهمگونیاما این نیز عام  شناخته شده

دد ایدن طبقده را از داشدتن موقعیدت  بورژوازی و پرولتاریا ی اساسی جامعه دبین دو طبقه
ای مسدتق  نددارد و های آندان خصیصدهکندد. شدورشسیاسی منحصر به فرد محروم می

 کند.برداری میبورژوازی یا پرولتاریا از آن بهره
ی میکانی در  و دااکان شکده از چرا طبقکهآید: یش میجا پاین پرسش بحرانی در این

یکای ضد سرمایهی کالن، از همدستی با طبقهجانب سرمایه  ،داری چکون هکود ، پرولتار
 دوری گزید؟ و چرا به دامن سوسیالیسم درنغلتید؟

ی کارگر سازماندهی شده، ی میانی و طبقهنخست باید به خاطر داشته باشیم که بین طبقه
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ای ]در این زمینه[ وجدود داشدته کده بدورژوازی در ابقدا و و عدم توافو طوزنی ناهمگونی
 ی منافع خود کامیاب شده است.افزایش زیرکانه

ی میددانی شدددیدترین تناقاددات را بددا داری، منددافع طبقددهددد از زمددان زوال سددرمایه1
ضکد ی میدانی پدس از جندگ آشدکارا بورژوازی بزرگ صنعتی و مالی داشته است. طبقده

پرولتاریدا بدود. از داری تدا حددودی متفداوت سدرمایه یت بابود. اما همین ضد دارسرمایه
خواهدد تدا نیدروی رود. میداری نشدانه مدیسوسیالیسم پرولتری درست به قل  سدرمایه

دد را ویدران کندد. از ایدن رو بده کد   استثمار نیروی کار و غارت ارزش افزوده محرکش د
ی سدت. امدا طبقدهابرد و هدفش همگانی کردن ابزار تولید داری حمله میسیستم سرمایه

قربدانی رقابدت و سدازماندهی  میانی، قربانی اسدتثمار نیدروی کدار نیسدت بلکده عمددتا
داری آن همسدو بدا داری اسدت. از ایدن رو در حدالی کده ضدد سدرمایهاعتبارهای سرمایه

خواهدد شدود و نمییم گرایانهواپ های سوسیالیسم پرولتری نیست، متمای  به خواست
ی نهایی خود یعنی همگانی شدن ابزار تولید شود داری منجر به نتیجهکه پیشرفت سرمایه

نه اقتصاد پویا یا پیشدرفته را » ،16«های تاریخ را به عق  بازگرداند.چرخ»خواهد بلکه می
جوی دولتدی اسدت کده آزادی و فعالیدت وخواهد. در جستکه همین اقتصاد فعلی را می

آنان در رسیدای  17«تصادی را به منظور محدود کردن ظرفیت رقابتی رقبا، قانونمند سازد.اق
 باشند.های تمرکزگرایی، اعتبار و احتکار میداری تیییر یافته، رها از سوء استفادهسرمایه

های ضدد های بدزرگ، دیددگاهها و کارمنددان کنسرسدیومبه عبارت دیگدر، تکنیسدین
 با پرولتاریا دارند.داری نزدیکتری سرمایه

مردم، خواهان ملدی شددن آن تشدکیالت ازبسیاری »نویسد: می Herissonهریسون 
اند. آنان امیدوارند که چون کارمندان بده بزرگی هستند که موفو به کس  منافع مردم نشده

تر داری آندان سوسیالیسدتیهای مادی، منزلت اخالقی و امنیت برسند. ضد سرمایهمزیت
 18«اران است.کاز کاس 

شدکند، های مالکیدت خصوصدی را میدر حالی که سوسیالیسم پرولتری، چارچوب
ای از مالکیدت ی میانی به طدرز تلقدی کهندهکند اما طبقهرشدی بسیار کند و سطحی می
 ،کنددرحمانه از آنان سل  مالکیدت میدار که هر روزه بیوفادار است و بوژوازی سرمایه

گیرد و سوسیالیسم... را که مالکیدت مدافع قداست مالکیت میی میانی ژست  پیش طبقه
 کند.کند چون مترسکی علم میرا انکار می
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های طبقاتیش چسدبیده اسدت و ی میانی متعصبانه به برتریها، طبقهد عالوه بر این2
جهدانی ایدن دلبسدتگی را بیشدتر کدرد. خدرده یکیم اش پس از جنگ فزاینده ففقر و ضع

نبترد ی کارگر و شرایط پرولتری نفرت دارد. هیتلر در کتداب انه از طبقهبورژوازی سرسخت
برای مردم عادی که از چنان سطح اجتماعی »کند: گونه اعتراف میاین Mein Kampf من

« ای به شدرایط پیشدین بازگردندد.برای لحظه یبرخاسته بودند، غیر قاب  تحم  بود که حت
شدان بیشدتر در هر قددر کده موقعیدت اجتماعی»شوند.  پرولترطبقات میانی نپذیرفتند که 

کنند. فقیرترین کارمندان معرض مخاطره قرار گیرد بیشتر برای تثبیت موقعیتشان تالش می
اگدر  یدانند حتای بسیار بازتر از پرولتاریا میو بدهکارترین دکانداران خود را عاو طبقه

کده « پرولتدر یقده سدفید» 19«باشدند. ها درآمدد داشدتهکمتر از بیشدتر کدارگران کارخانده
خصدم  ،20اندداشدباع کرده« احساس نادرست آبرومندی  بورژوایی»کارفرمایانش او را از 

میی زمدان ورزد و همکارگران صنایع است. او برای سود بیشتر بده کدارگران حسدادت مدی
فهمدد کده چدرا خدود نشدان دهدد. او نمیاز تا به هر نحو ممکدن آندان را متفداوت کوشد

گویدد و نگدران امتیداز موهدوم طبقداتی وسیالیسم پرولتری از ویرانی طبقات سدخن میس
از  ،د از پرولتر شدن که در انتظار اوست به هر نحو ممکن خودش است. در آرزوی فرار د

بخشد، فکری با رژیم سوسیالیستی که این پرولتر شدن را شتاب میکاری و همهرگونه هم
دیگر آماده است تا به آنانی که قول نجات از چنین سرنوشتی کند. به عبارت می خودداری

 د گوش فرا دهد. «غیر پرولتر شدن»قول  دهند دمی
ی میانی را در برابدر پرولتاریدای سدازماندهی تا طبقه کوشیددار د بورژوازی سرمایه3

گاه بودندد کده افدزایش دسدتمزدها از طریدو فعالیدت  شده قرار دهد. آنان از این حقیقت آ
بدرد و های بدزرگ بدازتر میهای کوچ  را نسدبت بده شدرکتی شرکتها، هزینهاتحادیه
های ها نیدز تدیثیر بیشدتری بدر هزیندهدولت« های اجتماعیهزینه»های ززم برای مالیات

دار، های بزرگ. در نهایدت، خدرده بدورژوازی سدرمایهخرده تولیدکنندگان دارند تا شرکت
ویژه در ایتالیا و کند )این امر بههای کارگری تحری  میبر تعاونیخرده دکانداران را در برا

اندازه رسدیدند، جهانی به رشدی بییکم های سوسیالیستی پس از جنگ ان که تعاونیمآل
 دارد(. وادعیت

ی نبرد طبقداتی، اصد  اساسدی سوسیالیسدم ی اول، ایدهد خرده بورژوازی در وهله4
دار اسدتثمارگر، ه بورژوازی بدر خدالف کدارگران، سدرمایهپرولتری را در  نکرد. برای خرد
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 21«ماندد.ی سدوداگری آزاد بداقی مینام و نشان، غیر قاب  فهدم و پنهدان پشدت پدردهبی»
دار ی سدرمایهکند این کار را با همان رویهی خود دفاع میهنگامی که از منافع تهدید شده

ااد منافع وجدود دارد نده نبدرد طبقداتی. جا تدهد: نبرد تن به تن. در ایندشمن انجام می
ی میانی بین بورژوازی و پرولتاریا بیانگر این نکته است که چرا اینان متمای  موقعیت طبقه

چه نبردی که بورژوازی علیه پرولتاریا تدار  ببیند و چه  دبه رد کردن هرگونه نبرد طبقاتیند 
امکان همکاری طبقاتی را پذیرفتده و قبدول ها ای که پرولتاریا در برابر بورژوازی. آنمبارزه

خصدمانه وجدود دارد و بدا ایدن مصدلحت عدام،  واردمورای تمام  مصلحتی عامند که ردا
دار و پرولتاریدا در نوسدان اسدت، ی مصالح دیگرشان را که میان بدورژوازی سدرمایههمه

رولتاریدا و نده بینند که نه در خدمت پرا می« فراطبقاتی»کنند. آنان خواب دولت معنی می
در خدمت خودشان خواهد بود. اما در حالی که پرولتاریدا  در خدمت بورژوازی که طبعا

دار نبرد طبقاتی را بورژوازی سرمایه ،نمایانگر واقعیت نبرد طبقاتی بین کار و سرمایه است
از را ی میدانی طبقدهشدود میکندد و موفدو پنهدان می« همکداری طبقداتی»پشت نقداب 
 .گردان کندرویسوسیالیسم 

شدود. ی مّلدت یافدت میی میانی و پرولتاریدا در ایددهد دیگر سوءتفاهم میان طبقه5
ندارندد در حدالی کده خدرده « هدیچ میهندی»ریشه که تنها قدرت بازو دارندد، کارگران بی

داند. برای بورژوازی دفاع از سدرزمین پددری، خود را مال  نام میهن می یبورژوازی حت
اش اسدت. پرولتاریدا بده سدوی ی دولتدییت، کارگاه، تجارت و اورا  قرضهدفاع از مالک

میهن دار که برایش پول، بیرود در حالی که بورژوازی سرمایهپیش می« انترناسیونالیسم»
 شود.ی میانی میکند و موفو به فری  دادن طبقهمی« ملت»است خود را ملبس به نقاب 

در ایتالیدا و ُبدرد « پیدروزی نداقص»جهانی نومیدی پدیدد آمدده از  یکمپس از جنگ 
ی میانی دامدن زد. طبقدات میدانی ایتالیدا و آلمدان شرمسارانه در آلمان به شوونیسم طبقه

پیمکان یدا « های غیدر منصدفانهمعاهدده»شان خوبی قانع شدند که دلی  اصلی بدبختیبه
اسدت. ایدن مردمدان خدوب نده از سیسدتم بدوده  Diktat Of Versailles ی ورسکایآمرانه

هاسدت و نده از نماینددگان ایدن سیسدتم در مسدئول واقعدی ایدن بدبختی هکداری سرمایه
متنفددر شدددند. ]مفدداهیم[ ضددد « المللددیپلوتوکراسددی بین»کشددورهای خددود بلکدده از 

شددند. از های ملدی و اجتمداعی در ذهنشدان در هدم میداری، شوونیسم و آزادیسرمایه
ر در همین دوره کارگران خسته از جنگ و مملو از ابدراز احساسدات نسدبت بده طرف دیگ
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تمام امیدشان را به انترناسدیونال بسدته « میهن»انقالب روسیه، سرخورده از بت خونخوار 
 بودند.

ها، سوسیالیسم پرولتری رشدیافته در آلمان و ایتالیا ها و تناقضاما بر خالف این کژفهمی
ی رنجبدر و ی میداندار توانست بخش عظیمی از طبقهرژوازی سرمایهو ضربه خورده از بو

همراه خود کند. البته در توفیو انجام این کار نه خود را انکار کرد  طرف یا حتیمبارز را بی
ی میانی به راحتی هایش. دستان طبقهو نه سازشی کرد در جهت ناشناس جلوه دادن برنامه

با  نشان داده بود و مصمم به تیییر نظم اجتماعی بی ی کارگر خود رامسلح شدند: طبقه
شدان را بده امیدد تبددی  ی میانی راهی نشان داده بود کده نومیدیاز باز به پایین و به طبقه

شان غلبه کرده بودند. اما هم در ایتالیا و هدم در آلمدان احدزاب کرد، آنان بر نارضایتیمی
 ند چگونه باید با سیستم موجود مقابله کنند.دانستخواستند یا نمیی کارگر نمیطبقه

 در ایتالیا
ی میانی شکست خورده به سوسیالیسم امیدد داشدت. پس از جنگ، بخش بزرگی از طبقه

های آرای خرده بورژوازی و آرای کارگران بیشتر از همیشه به صدندو  1919در انتخابات 
ها را اشدیال کردندد، ارخاندهکارگران صنایع فلزی ک 1920که در ر ی ریخته شد. هنگامی

فکری بخش عظیمی از بورژوازی را با خود داشتند. اما حزب سوسیالیست خود را بده هم
کده در ر س تحدوزت ها نشان داد. به جدای آنکلی ناتوان از رهبری جوشش انقالبی توده

ین از چن»دانست چگونه قرار گیرد از پس آن روانه گشت. به قول موسولینی این حزب نمی
 22«سود جوید. نخواهد شدای که در تاریخ تکرار موقعیت انقالبی

 در آلمان
در همان حال که کارگران اداری و کارمندان به  1919ی میانی در سال های بزرگ طبقهزیه

در زمدان  1923ها پیوستند برای نخستین بار به سوسیال دموکراسی ر ی دادند. در اتحادیه
پول، خرده بورژواهای شکسدت خدورده و مدییوس بده دامدن اشیال روهر و سقوط ارزش 

شکسدت  1923و  1919های ی کالن در آلمان بده سدالکمونیسم پناه آوردند. اما سرمایه
را بده خدون  هااسپارتاکیسکترهبران سوسدیال دموکراسدی قیدام  1919ی نخورد. از ژانویه

ی مقررات شکسدته فه، جنایت جدید سوسیال دموکراسی به اضا1923کشیدند، در اکتبر 
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رمو کرد و آنان را بده ها را بیی تودهنوسان انترناسیونال کمونیسم، روح جنگنده بسته و پر
در هدم  ی  از دو حزب نتوانسدتند بداهیچ 1930که پس از ناکامی دیگری کشاند. آخر آن

ی کدارگر را از بحدران داری و بده دسدت آوردن قددرت، طبقدهسدرمایه« سیستم»شکستن 
 داری رهایی بخشند.ایهسرم

ی میدانی را ی کارگر که خود را ناتوان از یافتن راه بیرون شد از بحران نشان داد، طبقهطبقه
که با نبرد اقتصادی روز به روزش آنان را از کوره به در کدرد، ویژه آناز خود مییوس کرد. به

ه نیز نداموفو بدود امدا در ابقای دستاوردهای گذشت یدزنه حتی که بسیار ناقص و نرمدنبر
های جامعه به مثابه ک  موفدو ]برعکس[ در برقراری شرایط ناپایدار بدون مداوای بیماری

گردی کرده و گناه رکدود اقتصدادی را نده بده گدردن ی میانی، عق عم  کرد. بنابراین طبقه
جدش در نرست  سازماندهی شدده از ایدن رای کارگر انداخت. طبقهبه دوش ها که تراست

بددرداری را کددرد. امددا احددزاب بددورژوازی سددنتی مثدد  حددزب برابددر کددارگران نهایددت بهره
شدان حفاظدت از وضدع جایی که برنامهناسیونالیست ایتالیا یا حزب ناسیونال آلمان از آن

موجود بود نتوانستند از این فرصت به دست آمدده اسدتفاده کنندد. بندابراین روش خدود را 
تن کرده و به تشک  سیاسی جدیدی به نام فاشیسم کم  مالی تیییر دادند. لباس مبدل بر 

کردند. فاشیسم نه تنها خود را در خدمت وضع موجود نشان نداد بلکده ادعدای برانددازی 
کدرد کده ضدد رفدت، بیشدتر ادعدا میی میانی پیشدتر میداشت. هرچه که در اغفال طبقه

ی بدا هددایت شدورش طبقده داری،انقالبی است. بدین ترتی  سدرمایه یداری حتسرمایه
د به نفع خود و با به کار گیری قربانیانش در  داری باشدتوانست علیه سرمایهکه می میانی د
 .مانور قدرت دادداری است، های سرمایهشان دفاع از مزیتهایی که هدف اصلیسازمان

4 

 کنیم.ی میانی روستایی را بررسی میاکنون طبقه
ای همگون با منافع مشخص تشکی  دادند دهقانان، طبقهدیگر شناخته شده است که 

شدان میدان که دارای خط مشی سیاسی خاص خدود بدود. ایدن عوامد : موقعیدت بینابینی
شدود تدا از سدب  می لهأمساند و خود این طبقات اساسی جامعه، این حقیقت که پراکنده

عدواملی  ،شانتماس داشتن با یکدیگر و از گرد آمدن محروم بمانند و در نهایت فردگرایی
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نامطلوب در تشکی  ی  جنبش سیاسی ناب دهقانی است. دهقانان میان دو قط  جاذب 
 داران بزرگ.در نوسانند: پرولتاریای سوسیالیستی و زمین

ای متفداوت از کدارگران حساس تعلو بده طبقدهی میانی شهری، اآنان بر خالف طبقه
ها. دهقان که کارگران، خود دهقانان دیروزند یا فرزندان همین دهقانکنند. مگر نه ایننمی

نیز همچون کارگر از تعلدو داشدتن بده مدردم آگداهی دارد. او در انزجدارش از فئودالیسدم 
کدالن کده بده آن خدراج  ریادها را منحصر بده خدود کدرده و سدرمایهداری که زمینزمین

های نیدروی آزت کشاورزی، دانده، شدرکتهای کود شیمیایی، ماشینپردازد )تراستمی
کمی از های بیمدده و غیددره( دسددتهددا، شددرکتهای کددالن، بان بددر ، دززن و واسددطه

ی دهقانان با کارگران دارد دار سعی در مواجههها ندارد. اما بورژوازی سرمایهسوسیالیست
هاست و دهقانان را برای ی سوسیالیسم پرولتری، اشتراکی کردن  زمینگوید که برنامهو می

داری، اندددازد. از ایددن حقیقددت کدده در سیسددتم سددرمایههددر ذره از خاکشددان بدده لددرز می
حکومتی به « های اجتماعیهزینه»های زندگی و دستمزدهای بازتر به معنی فزونی هزینه

جوید. در نهایت بورژوازی به دنبال متقاعد کدردن سود میهای بیشتر است معنی مالیات
داران بزرگ دارند. بورژوازی از تناقای کده دهقانان است که ایشان منافع مشترکی با زمین

کندد. کشداورزی داری میان منافع کشاورزی و صنعت وجدود دارد اسدتفاده میدر سرمایه
تر بده فدروش هایش را هرچه گرانردههای بیشتر حمایت شود و فرآوخواهد که با تعرفهمی

های کشاورزی را باز برساند. صنعت خصم است: نخست به این دلی  که قیمت فرآورده
ی شددههدای تمامشدود و بده تددریج قیمتیمیهای زندگی برد که سب  افزایش هزینهمی

 ای، کشداورزی راکند، دو آنکه در عوض حمایت بیش از حد تعرفدهخودش را تحمی  می
کندد تدا دهقاندان را کند. از این رو، بدورژوازی تدالش میاز بازارهای خارجی محروم می

داران بزرگ در برابر صنعت متقاعد کند که به عنوان کشاورز، دارای منافع مشترکی با زمین
 هستند.

گیرند. یکی از دو بلدوکی قرار می« بلو »بنابراین دهقانان بنا به شرایط در یکی از دو 
داری های بزرگ یا تمام قربانیان سرمایهم کشاورزان از دهقانان فقیر تا مالکان زمینکه تما

از دهقانان فقیر گرفته تا پرولتاریا در آن قرار دارند. اگدر پرولتاریدای سیوسیالیسدت بداندد 
دار نبرد قاطعانده کندد، اگدر داران فئودال و کالن انحصارگران سرمایهچگونه در برابر زمین

های ها را برطرف کرده، تودهتواند تمام کژفهمیبودن را به خود ثابت کند، می« ینپویاتر»
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عظیم دهقانان را پشت سر خود به جندبش آورد و اگدر بدرعکس، ابتکدار عمد  در دسدت 
پرواترین نشان دهند و به نظر برسدد کده های بزرگ باشد، اگر آنان خود را بیمالکان زمین

ی زمیندداران کنند، این بیدداری آندان، تدودهنان فقیر حمایت میبا تمام توان از منافع دهقا
 کشاند.کوچ  را به دنبال خود می

 مورد اخیر، همان چیزی است که در ایتالیا و آلمان به وقوع پیوست.

 در ایتالیا
دهقانان مستق  در این کشور در اقلیت بودند. ایتالیدا کشدوری اسدت بدا اراضدی وسدیع. 

توانسدتند گونده اسدتقالل اقتصدادی نداشدتند و میرزی، هیچدرصدی کشاو 60جمعیت 
دهقاندان »جذب پرولتاریا شوند. اینان کارگران یدا مسدتیجران کشداورز بودندد. اسدتقالل 

هدا یدا کشداورزانی هسدتند کده وقتدی صداح  ابدزار کدار، دام و نسبی است، آن« مستق 
کده د بسدیار فقیدر چنانداران کدوچکی هسدتنی کار هستند زمین ندارند یدا زمدینسرمایه

 ای کار کنند.شان به عنوان کارگر اجارهزمینبسیاری از آنان مجبورند بیرون از تکه
ی کوچد  دهقاندان توانسدت از ایدن زیدهجهانی، سوسیالیسم مییکم پس از جنگ 

داران و کشداورزان، یدا طرف کند. خرده زمدینکم آنان را بیمستق  دستگیری کرده، دست
. آنان با خواست بودندها هایشان یا در پی دسترسی به مالکیت زمینیش داراییمشتا  افزا

ندد. امدا حدزب دبدرهدای بدزرگ حملده میبده صداحبان زمین مسدتقیما« تقسیم اراضی»
های بدزرگ را نداشدت و رخدوتش را سوسیالیست، جسارت جنگ در برابر صاحبان زمین

. نه تنها دهقانان را در نبردشان برای به کردگرایی پنهان میهای فراچپپردازیپشت جمله
ها تلقین کدرد کده انقدالب پرولتدری ها یاری نکرد بلکه در عوض به آنچنگ آوردن زمین

ای، یکی از رهبران فدراسیون کدارگران از این رو در کنگره 23زمین را از آنان خواهد ستاند.
ایی کده بدا دادن زمدین بده هاز بلشوی »های ایتالیا کشاورزی اعالم کرد که سوسیالیست
ی فدراسیون کارگری باشند. کنگرهتر میانقالبی ،24«دهقانان به سوسیالیسم خیانت کردند

اتخداذ کدرد کده « هدااشدتراکی کدردن زمین»ای بدرای به ظاهر، برنامده 1921ی در فوریه
در پا و مستیجر دانستند به تصوی  مجلس نخواهد رسید و به کشاورزان خردهخوبی میبه

که روسدی نوشدته: ایدن چنانداد. آنرا می« پرولتر شدن»برداری دورنمای  زمین مورد بهره
در برابدر « ها خانوار دهقان، اکثریت عظدیم جمعیدت روسدتایی ایتالیدا رامیلیون»برنامه، 

 25سوسیالیسم قرار داد.
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ین اینان نتیجه این بود که دهقانان از پرولتاریای سوسیالیستی سرخورده شدند. فقیرتر
( کشیده شدند، حزبی که به راحتدی بدر روح popolare پوپوهرهبه سوی حزب کاتولی  )

گرشان مهار زد تا در نهایت آنان را به موقدع بده دامدن فاشیسدم درغلتاَندد. دیگدران طییان
 داران بزرگ، این مدافعان مالکیت پیوستند.مستقیم به اردوگاه زمین

کار دادندد و ید  حدزب محافظدهقعی خود را نشدان میی واداران چهرهاما اگر زمین
ها به همراهی دهقانان دل خوش کنند. دادند، نمی توانستند به این راحتیسنتی تشکی  می

از این رو آنان خود را به شک  دیگری درآوردند و به نوع جدیدی تشدک  سیاسدی بده ندام 
بددرای خددود، شددعار  ینامیددد و حتددکمدد  مددالی کردنددد کدده خددود را انقالبددی می فاشککی

 برگزیده بود.« کاردشزمین مال اوست که می»ی فریبانهعوام
ها در نواحی مشخصی موفو شدند کند که آنتر رفتند. روسی نق  میپیش یاینان حت
و  داران بزرگ بقبوزنند که از هر هزار هکتار زمینشدان، ده هکتدار را دی زمینتا به جامعه

گونده بده خدود ها اینفاشیسدت .د به خود کشاورزان اجاره دهندد ها راالبته فقیرترین زمین
ها به شما قول همه چیز دادند ولی ]در عم [ هیچ چیدز ببینید، سوسیالیست»بالیدند: می

صددها خدانواده را در  فاشکیاز استقالل شما حمایت نکردندد.  یها حتبه شما ندادند، آن
بندابراین،  26«ها کار کنند.نند هر سال در آنتواهایی که میهایشان تثبیت کرد، زمینزمین

 شان، دهقانان را به خدمت خود آورند.مالکان بزرگ توانستند برای دفاع از منافع

 در آلمان
بده آغداز قدرن ندوزدهم ظهورشیان داران کوچد  بسدیار بیشدتر از ایتالیدا هسدتند و زمدین
درصدد  28(. حددود hardenbergو هداردنبرگ  Von Steinگردد )قانون فن اشتاین بازمی

 ،درصدد 55 جمعیت روستایی، استقالل اقتصادی ندارند )کارگران کشاورزی( اما تقریبدا
پایی هستند که بیش از پنج هکتار زمین ندارند. این مالکان کوچد  بیشدتر دهقانان خرده

، پروس شدرقی، Pomeraniaدر جنوب و غرب ساکنند. به عبارت دیگر در شر  )پومرانی 
هدژده  داران بزرگ برتدری دارندد، تقریبدا( زمینSilesiaو سیلزی  Brandenbergراندنبرگ ب

 درصد خا  آلمان هستند. 20هزار یونکر، مال  
هدا را بده سدوی خدود توانسدت آنجهانی، جنبش سوسیالیستی مییکم پس از جنگ 

 1919ی هطرف کندد. در ژانویدکم بخش عظیمی از دهقانان آلمانی را بیکشانده یا دست
را بدا الگدو بدرداری از « شورای دهقانی»خرده دهقانان ر ی بازیی به سوسیالیسم دادند و 
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ترین خواستشدان، ریزی کردند. همچون ایتالیدا، اساسدیپایه« شورای کارگران و سربازان»
و  Rosa Luxemburg بدود. رزا لوکزامبدورگدد  سازی، مسکونیSiedlung تقسیم اراضی د
ی تقسیم اراضی وسیع و های آلمان از اتحاد پرولتاریا و دهقانان بر پایهستنخستین کمونی

ها منحد  شدد و امدا مجمدع اسپارتاکیسدت 27کردند.سازری زمین دفاع میحذف مهان
داران پدید آید و در اشتیا  خود سوسیال دموکراسی مراق  بود تا مبادا نبردی در برابر زمین

ویژه ارتش یعنی کاست گرا و بهکم  تمامی نیروهای واپسبرای نابود کردن کمونیسم، از 
(casteمهان ).سازر سود جست 

منتشر شد با این عبارت کده دولدت « سازیقانون مسکونی»، 1919در یازدهم آوری  
های بزرگتر از صد هکتار را بخرد. اما بوروکراسی دولتی در اجدرای تواند دو سوم زمینمی

وسیال دموکراسی هیچ تالشی برای ضمانت اجدرای آن نکدرد. س یآن کارشکنی کرد و حت
امال  اربابی وقفی را منح  اعالم کرد اما این قدانون  1919نیز قانون پروسی دهم مارس 

تنها ی  سوم امدال  مدوروثی تقسدیم  1933لیو شد. تا سال  1921با حکمی در نوامبر 
 شدند.

ساز، دهقانان را با خود همراه کند و سرنوشتبنابراین پرولتاریا نتوانست که در ساعتی 
، کشداورزی 1929توجهی دهقانان تبدی  به دشمنی عیان شد. در واقدع پدس از بعدها بی

آلمان در بحران بسیار وخیمی گرفتار آمد. برای در  این بحران باید به خداطر داشدت کده 
هدای تالش جا زمین خدوب، کمیداب اسدت.کشور کشاورزی نیست. در آن آلمان اصوز

زار را بدارآور زار و لجدنهای شمالی مملو از جنگد  و شدنای ززم است تا دشتپرهزینه
انگیز صنعتی، ناموزونی پیشرفت میان صنعت و  در این کشور با پیشرفت شگفت 28سازد.

داری نمدود دارد. در دوران جندگ ایدن عددم کشاورزی بیشتر از دیگر کشدورهای سدرمایه
ت را به اوج پیشرفت رساند و از طرف دیگر کشاورزی را بده بدیش از تعادل از طرفی صنع

 قرض کشاند.]مارک[ شانزده بیلیون 
گرچه در دوران جنگ و تورم، کشاورزی آلمان شکوفایی مصنوعی داشت و خود را از 

های قدیمی میان کشاورزی و صنعت دوبداره بده زودی تفاوت ،هایش رهانیدبیشتر قرض
هدایی زان باز در دام بدهی افتادند. به هنگامی که صنعت بدا جهشآشکار شدند و کشاور

کددرد تددا از آن پیددروی کنددد. کددرد، کشدداورزی بیهددوده تددالش میآسددا پیشددرفت میغول
ی خدارجی بده وفدور تقددیمش زراعت در دسدتور کدار روز بدود و سدرمایه« سازیبهینه»
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هدای ه بودند بایدد بدا بهرهشان را نیز از دست دادهای پشمینشد. کشتگران که جورابمی
هدای گرفتند. آنان پس از باج و خراج دادن به وام دهندگان آمریکایی و بان بازیی وام می

های های بدزرگ و ملدی کدود شدیمیایی و دسدتگاهآلمانی باید عوارض سنگینی به تراست
رابدر ها چنددین بشان افزایش یافدت و گلدههای کشاورزیپرداختند. فرآوردهکشاورزی می

های هدر سداله، محمولده»ها فقدط در ظداهر مفیدد فایدده بودندد. شدند اما این پیشرفت
 29«شدد.تر میها، ضدعیفشدند و اما امید بده کدم شددن بددهیتر میکشاورزی سنگین

کوشش کنند. آندان بده همدان « سازیبهینه»توانستند برای نمی یتر، حتبهرهکشاورزان کم
دادند و نه برای افزایش بازده محصولشان کده ی کشاورزی ادامه میهای عق  افتادهروش

 30گرفتند.های روزمره و مالیاتشان، وام میبه سادگی برای پرداخت هزینه
از ی  و نیم بیلیون در  رفت:نتیجه چه بود؟ مبلک بدهی کشاورزی هر ساله بازتر می

رسید. مادام که  1930و دوازده بیلیون در  1928به حدود شش بیلیون در سال  1925سال 
دد و فراواندی  گرچه این کنترل به هیچ وجده مطلدوب نبدود شد دهای بازار کنترل میقیمت

هدای جدیدد ممکدن ها را بدا بسدتن قدرارداد وامی خارجی، بداز پدس دادن بددهیسرمایه
اخت، کشاورزان از موقعیت واقعی خود آگاهی چنددانی نداشدتند. امدا در تابسدتان سمی

تر از کازهای صنعتی شدروع بده پدایین های کشاورزی بسیار سریعقیمت فرآورده 1929
دهقانکان کوچکک و آمدن کرد. کشاورزی آلمان وارد بحدران شدد و ید  حقیقدت مهدم: 

هدای . ایدن از ویژگیان بکزرگ هوردنکددار ای بکه مراتکب شکدیدتر از زمکینمتوسط ضکربه
داران بدزرگ در کدار کاشدت مدواد غدذایی و غلده هسدتند کشاورزی آلمان است که زمین

هدای دامدی پا بیشتر در پدرورش دام و تولیدد لبنیدات و فرآوردهحالی که دهقانان خرده در
موفو بده  1930ویژه پس از سال د دستی دارند. یونکرها به کره، تخم مر ، شیر، پنیر و... د

شد. های بازار میای قوی از غالت شدند که مانع سقوط مظنههای تعرفهبرقراری حمایت
جدویی جایی که صنعت به دلی  تالفیپای دام از آناز طرف دیگر، پرورش دهندگان خرده

هدای درجده دوم بدود، مدورد حمایدت قدرار خارجی، مخالف افزایش عوارض بدر فرآورده
داران بزرگ در شدرایط ندامطلوبی بده پا در مقایسه با زمینا کشاورزان خردهنگرفتند. نه تنه

خریدند. در هایشان را نیز به بهای باز میی مورد نیاز دامبردند بلکه باید دانه و غلهسر می
ی  مشهور ابقا شددند osthilfe استهیلفهویژه داران با همه نوع کم  دولتی بهنهایت، زمین

زی )ید  بیلیدون رهدای کشداودهقانان به حال خود رها شدند. مالیات درحالی که خرده
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ویژه دهقانان کوچد  و ( به1929میلیون در سال  750در مقایسه با  1932مار  در سال 
 نابود کرد. متوسط را تقریبا

هدا را بده هایشدان آناز این رو دهقانان آلمانی بده راسدتی در هدم شکسدتند. آیدا رنج
ر کرد؟ در آلمان وایماری، سوسیال دموکراسدی، حزبدی دولتدی بدود کده تپرولتاریا نزدی 

را « های اجتمداعیهزینه»در پروس قدرت هم داشت. دهقانان سوسیال دموکراسی،  یحت
رحمانه پیگرد شده توسدط ها و بیدانستند. آنان غر  در مالیاتهایشان میمسئول فالکت

ن، در برابر نظم موجود قد علم کردند. اشهایداری و وادار به فروش اجباری فرآوردهخزانه
های سدیاه پرچم Schleswig – holsteinد هولشتاین  دهقانان در اشلسویگ 1928پس از 

مالیات و کالنتری شورش کردند. آنان اداره ی دولتی،  اداره هایبه دست گرفتند و در برابر 
. اعتصداب مالیداتی در سود جستند« عدم همکاری»ابتدا از سالح مقاومت فعال، سالح 

اشلسویگ شروع شد و در شمال آلمان تا سیلزی و پروس شرقی گسترده گشت. حکومت 
سوسیالیست پروس، مسدببان اصدلی جندبش را بده زنددان اندداخت، کسدانی کده بعددها 

 هایی انجام گرفت.گذاریهای مالیات حمله شد و بم تروریست شدند. به اداره
« کشداورزی»رگ بده خدرده دهقاندان گفتندد کده تمدامی داران بزدر این لحظه، زمین

قرار گرفته و باید از خدود دفداع کندد و بده پدرورش دهنددگان « صنعت»یکپارچه در برابر 
هدای کوچ  دام قول دادند تدا همچدون گذشدته و بده مانندد ]بخدش[ غدالت از حمایت

ن سدودآور خودشدا شد و این همان روشی بود کده بدا آن غدالتخواهندمند ای بهرهتعرفه
 Gruene ی سکبزجبهکه« )دفداع دهقدانی»شد و کوشش کردند تا آنان را وارد انجمدن می

Front.کنند ) 
 داران بدزرگ و مسدتقیمای سبز سازمانی بود آشکارا زیر سلطه و نفدوذ زمدیناما جبهه

های شورشی دهقانی منافع آنان را در نظر داشت که به تدریج خود را ناتوان از جذب توده
شان بیش از ی  نیرندگ وجدود داشدت تیییدر چهدره ن داد. سپس یونکرها که در انباننشا

دادند، آنان از تشک  سیاسی جدیدی به نام حزب ناسیونال سوسیالیست حمایت کردندد. 
کندد و ناسیونال سوسیالیسم مدعی بود که خود را وقف دفاع و نجات خدرده دهقاندان می

یازی به این ترفندها برای است. یونکرها با دستاراضی بزرگ « سازیمسکونی»خواستار 
 دفاع از منافع خود، در به خدمت گرفتن خرده دهقانان موفو نشان دادند.
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ی اجتماعی دیگر تشکی  شده، از افدراد متعلدو بده طبقدات چنین از دو مقولهفاشیسم هم
کهنکه  : زوهای روانی مشترآرها و مختلف اما دارای منافع اقتصادی مشخص و خواست

 .سربازان جنگی و جوانان
کهنه سربازان جنگی درخواست مادی مشخص و مشترکی از دولت داشتند: پرداخت 
مقرری جنگی. و این اشترا  منافع، آنان را به سازماندهی رهنمون شد. اما در مورد آنان، 

رفاقدت »کندد: احساسات و خاطرات دیگری نیز وجود دارد که به ایدن اتحداد کمد  می
 «.روح سنگرها»و « هجبه

فرسدوده، »هایشان بازگشتند، آنان، پس از جنگ که از خدمت مرخص شده و به خانه
یکنواختی زندگی عادی که بدین »شان دردنا  بود که به بودند. برای 31«ناراحت و مییوس

هدا ترین آنناراضدی 32«شد، بازگردند.ها تقسیم میبازی در کنج کافهکار، خانواده و ور 
جایی که تحصیالتشان را تمام توانستند دوباره کار پیدا کنند و یا از آنبودند که نمی کسانی

ی بازنشسته شده پایهرتبه و دوننکرده بودند در کاری تخصص نداشتند. باید افسران عالی
ت هزار افسر در لیست بازنشسدتگی صدر ایتالیا، صد و ش 1920را به اینان افزود )در سال 

د بازنشستگان در آلمان بسیار بیشتر از این رقم بود.( و سرانجام، کسدانی کده بودند و تعدا
از جنگ نیاز جسمانی خشونت را با خود به همراه آورده بودند، نیازی کده دیگدر در زمدان 

تمامی آنان دشمن نظم موجدود چیزهدا  33شد.بار، ارضا نمیصلح در ی  زندگی ماللت
شدان د مقام شایسته ا پای جانشان از آن دفاع کرده بودندکه ت که ملت دها از اینبودند، آن

را بدانان نبخشیده بود، عصدبی بودندد و نیداز مبهمدی بده بازسدازی سیاسدی و اجتمداعی 
 کردند.احساس می

این آرزوها بایدد در جهدات مشخصدی آندان را بده پرولتاریدای سدازماندهی شدده و 
یسم اختالفاتی وجدود داشدت. رفاقدت شد. اما بین آنان و سوسیالسوسیالیسم رهنمون می

مداهوی بدا رفاقدت پرولتدری  مرگ، اختالفی کامال در پیشگاهجبهه، پدید  آمده از تساوی 
کرد. کهنه سربازان جنگی، سوسیالیسم داشت و کمکی به در  ضرورت نبرد طبقاتی نمی

هنده ورزد. بده عدالوه ایدن ککردند که بر واقعیت نبدرد طبقداتی اصدرار مدیرا سرزنش می
 داشتند و این تنفر دو پهلو بود: تقریبدا« آنان که پشت خط بودند»سربازان، تنفر مبهمی از 
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مداران بورژوا را مسئول سوسیالیستی وقتی که هدفش سود برندگان از جنگ بود و سیاست
دانست و ضدد سوسیالیسدتی وقتدی هددفش کدارگران و طوزنی شدن این کشتار می ادامه

 †بود.« طل صلح»و  *«اراضین»مبارز مشهور به 
توانست پس از جنگ از نارضایتی کهنه سربازان اسدتفاده با این همه، سوسیالیسم می

« روح سنگرها»برای سوسیالیسم غیر ممکن بود که بدون خود افشاگری با  کند. مشخصا
نسبت به وحدت طبقاتی اولویت دهد. سوسیالیسم نمی « رفاقت جبهه»کند و به  موافقت

ت با توجه زیاد به کهنه سربازان از انترناسدیونال چشدم بپوشدد. ولدی اگدر جسدارت توانس
ی انقالبی پیوندد د برندگان از آن را به ایدهودانست چگونه نفرت از جنگ و سداشت و می

های ایدن مسدئول قصدابی داری ددهد و خدود را مصدمم بده سدرنگونی سیسدتم سدرمایه
د نشدان  های بسیاری برای آن ریخته شدکه خون« تمدن بهتر بشری»رحمانه و مسب  بی

گونده نشدد، توانست کهنه سربازان را بده خدود جدذب کندد. امدا ایندهد، بدون ش  می
سوسیالیسم در عم  خود را ناتوان نشان داد. برای مشتاقان نظم جدید، این جنبش بسدیار 

ازان را بدرآورده کدرد آمد. این فاشیسم بود که آرزوهای کهنه سدربکهنه و فسیلی به نظر می
 (.3)بخش 

6 

نظدم داشدتند: بیرای  د و آرزوی احساساتی کاریبی نیز سرنوشت مادی تراژی  د جوانان
هدایی کده که جوان باید به عندوان عداملی مسدتق  در جامعده شدناخته شدود. در زماناین

دانشدجو اند، جوان بورژوا دارای اشتراکات کمی با جوان پرولتر بدود. نامیده شده« عادی»
هدای کدالج یدا ی بورژوا یا خرده بورژوا اغل  از زیر بیست سال در کالساز ی  خانواده

ماند تا پیر شود. او در سالیان دراز تحصی  بدا فرآیندد تولیدد آشدنایی نددارد و دانشکده می
اش را کمد  مدالی کندد، کده او خدانوادهدارای استقالل اقتصادی نیز نیست، به جای این

کند. این یعنی انگ  نه ی  شهروند مولدد. از ایدن رو تدوهم از او حمایت می اشخانواده
کند و معتقد است باید در ی خاص دارد. او خود را از بزرگترها جدا میتعلو به ی  مقوله

                                                                 
* defeatist 

† pacifist 
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گوید. ]معتقدد اسدت[ در سخن می« آرزوهای جوانی»ها از خود دفاع کند. او از برابر آن
  این جوان دانشجو، حسادت و ناشدکیبایی روا داشدته شدده ها به ویژگی مشترتمام دوره

هدا ها در انتظار شی  مورد نظرش بماند. آناست. پزش ، وکی  یا هنرمند جوان باید سال
 دهند.اتحادی شورشی در برابر پیشینیانی که راهشان را سد کرده اند تشکی  می

 Marinettiهمراه مارینتی  ، روشنفکران و دانشجویان به1910حوالی سال دردر ایتالیا 
یستشاعر،  کید بر جوانی خود و نقش کردن نام  فوتور بر « جوان»بودند. این جوانان با تی

دانستند: ناشدکیبایی ها تنها ی  چیز میدادند. آنهایشان، خود را متفاوت نشان میپرچم
پیرترین »بود. « از رده خارج شدن»شان بلو ، مرد اداره شدن و در برخورد با آینده. معا 

ما هنوز سی سال سن ندارد. بیایید در تیییر همه چیز شتاب کنیم. باید خالف جریان شنا 
 آنان بود. بندترجیعاین  34«کنیم!

گونگجوانان دانشجو و روشنفکران در  1914تا  1900در آلمان از  و   Jugend یوگند ب 

bewegung  اسدتقالل و میموریدت  ،«بلدو  سدنی»)جنبش جوانان( سازمان یافتند تدا بده
کده در  1913ی ی دعدوتی اسدت بده کنگدرهجوانان پافشاری کنند. همین مشخصه، نامده

با شدرکت ده هدزار جدوان برگدزار  Kasselنزدی  کاس   Hohen Meissnerهوهن مایسنر 
برای نس  بزرگتر، جوان تا به امروز ی  نیروی کمکی بوده است. از زندگی جمعدی »شد: 

گاه شده و رها از محروم شده و در چاردیواری جامعه ای دیوانه نقشی منفع  یافته. اکنون آ
زوی عمل کردن جوان در آر رزمد... اش میی بزرگترها، برای ساختن زندگیعادات بزدزنه

 35.«باشدگیری اجتماع میسان عاملی مستقل در شکلبه
ی سدن و سدال اسدت. او از تر از ایدهی طبقاتی مهمدر عوض برای کارگر جوان، ایده

بیند. جوان و پیر در سر کار به آید، تفاوتی میان جوان و بزرگسال نمیمدرسه که بیرون می
کنند. او بددون ی خود را تیمین میجوان، خانواده شوند. اغل  کارگرانیکسان استثمار می

 گذر از کودکی به بلو  رسیده و اکنون ی  مرد است.
ده بدورژوازی( رخیاما پس از جنگ هم در ایتالیا و هم در آلمان، بیشتر بورژوازی )یا 

، قربدانی بدون تمایزی  حالت داشتند: تمام جوانان، بیش و کم جوان و پرولتاریای جوان 
 بودند. بحران
ی بحران اقتصادی، موقعیت روشنفکران و جوانان دانشدجو بده بیشدترین د در نتیجه1

 شد.شان تشدید یافته میهای خاص«آرزو»ثباتی رسید. حد بی
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در ایتالیا، جوانان مرخص شده از خدمت سربازی که مطالعاتشان به وقفه افتاده بدود 
فتن کدار یدا بازگشدت بده موقعیدت التحصیالن جدید دارای مشک  بزرگ یداهمچون فار 

هایشددان بدده شدددت متددیثر از کدداهش ارزش پددول و نوادهخییاشددان[ بودنددد. ]کدداری پیشین
های بازی زندگی بودند. به عالوه، جنگ که یا به عنوان سرباز یا در پشت خط آن را هزینه

ی سدتایش . از کیفیت جوانبود هی ماجراجویی آشنا ساختتجربه کرده بودند، آنان را با مزه
موافو فاشیسم در سدرودش بده  Arditi، این را آردیتی «جوانی، جوانی، بهار زیبایی»شد: 

ُسکان و مشتا  عم  کار، بیها اکنون بیسرود. آن)جوانی( می Giovinezza جووینتزانام 
 بودند.

شدروع شدد، دانشدجویان جدوان و  1929در آلمان، بحران اقتصادی که از پایان سال 
شدان دیگدر تواندایی های ویدران شدهرا به نومیدی وحشتناکی کشاند. خانواده روشنفکران

توانستند کار یدی کنند. و نمی یشان را نداشتند و حتهای تحصی  فرزندانپرداخت هزینه
التحصیالن، امید یافتن موقعیت شیلی وجود نداشت. مشتاقان کارمندی دولت برای فار 

درصدد  20سدی سداله شدوند و تنهدا از  یفت ساله یا حتکردند تا بیست و هباید صبر می
ی دیدپلم، ده آمد. برای بیست و چهدار هدزار دارنددهمتقاضیان امتحان ورودی به عم  می

ای که مانع بینی شده بود. این جوانان ضعیف و شورشی از جامعههزار فرصت شیلی پیش
 کردند.را به انفعال محکوم میشد متنفر بودند و آن ی آنان از استعدادهایشان میاستفاده
هدا طبقه که فرآیند تولید آنریشه و بیکاری جوان پرولتر را خرد کرد. عناصر بید بی2

کار در موقعیت اقتصادی و روانی مشابهی با کرد تبدی  به طفیلی شدند. جوان بیرا رد می
را بده یکددیگر  کدار نومیددوسال بودن، تمام جواندان بیسنجوان دانشجو قرار گرفت. هم

عددالتی  وارد بدر خدود، شدورش کردندد و خواسدتار سیسدتم نزدی  کرد. آنان در برابر بی
 ها نشود.ای شدند که سب  قربانی شدن جواناجتماعی

 1932کارانش در سدال ویژه در آلمان، جایی که بیست و شش درصد بیاین پدیده به
بیشتر پرولتاریای جوان باید خانه را  داشتند به چشم آمد. سن کمتر از بیست و چهار سال

هدا راههدا و بزرگکدار سدرگردان خیاباندوبداره و بی ،کرد و بدون امید یدافتن کدارتر  می
ی بزهکار دیگدر توقدع نجدات از طریدو عمد  و پیدروزی ریشه و طبقهشد. جوانان بیمی

 ستند.کرده پیوکار تحصی ی خود را نداشتند، آنان به ارتش جوانان بیطبقه
توانست دل بخش عظیمی از این جوانان ویژه در آلمان، سوسیالیسم میدر ایتالیا و به
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سرد را به دست آورد. آشکارا غیر ممکن بود که سوسیالیسم بتواند بدون خودافشداگری دل
ی طبقداتی ی سن و سال را بدر ایددهقد برافرازد و ایده« جوانی خودخواه»بر زمین ناهموار 

 توانست که قدرت و جسدارت از خدود نشدان دهدد. جدوان، طبیعتدااما می اولویت دهد.
اعتندا بده مخداطرات. در ایدن شدرایط، پیدروزی بدا عاشو خطر و قربانی کردن است و بی

ی که بیشدترین قربدانی شجنب ،گراترین جنبش باشدآلسیستمی است که جسورترین و ایده
ترین باشد. اگر هاست، راسختنگدستیرا بخواهد و در براندازی سیستم موجود که مسئول 

داد نده تنهدا مدانع از جددایی کدارگران جدوان از نشان می« پویاترین»سوسیالیسم خود را 
شد بلکه دانشدجویان و روشدنفکران جدوان را نیدز بده ارتدش پرولتاریدا وارد شان میطبقه

 کرد.می
را از دسدت داد.  ی خدوداما جنبش سوسیالیستی، خود را انقالبی نشان نداد و جاذبده

این فاشیسم بود که با مهارت بر راز و رمز جوانی چیره شد و نه تنها جوانان تحصی  کدرده 
 طبقه را به خود جذب کرد.کار بیتر از اینها، بسیاری جوانان بیکه مهم

هدای  عظدیم سرانجام فاشیسم، پرولتاریا را نیز جذب خود کرد گرچه نتوانست بر توده
های مشدخص (. امدا در جداسدازی مقولده8سزایی داشته باشد )بخدش ر بهپرولتاریا تیثی

آگاهی طبقاتی را از دسدت داده بدود موفدو  ،ی کارگر که به دزی  متفاوتیکارگری از طبقه
ی کارگر قدرتمند، شجاع و پیشرو، در اطراف خدود ی بحران، ی  طبقهعم  کرد. در دوره

قراوزن فاقدد تدوان و نیدروی آورد. اما اگر پیشمی  رد های پیرامونی پرولتاریا را گهمه زیه
رود. این همدان چیدزی اسدت کده در ایتالیدا و پویا باشند، طبقه متالشی شده و از بین می

 آلمان پدید آمد.
، فاشیسم کسانی را به خدمت باهبه وقوع پیوست. از  باهو هم در  پایینتباهی هم در 

شدددند. و در جددذب تعددداد شددناخته می« کددارگریسددازری مهان»گرفدت کدده بدده عنددوان 
پنداشتند موفو عم  کدرد. شان میکه خود را فراتر از طبقه« بورژوا شده»مشخصی پرولتر 

های کارگری برای یافتن کار ضرورت داشت این اشخاص مادام که تعلو داشتن به سازمان
کرد بده آن وفدادار ن میی زندگی را تامیجا که دسترسی به استانداردهای شایستهیا تا آن

های کارگری اهمیت خود را از دست دادندد و دیگدر قدادر بده که سازمانبودند، اما همین
ویژه، ناسدیونال تامین این استانداردهای زندگی نبودند آن را رهدا کردندد. در آلمدان، بده

را مقصدر  هاممتداز را کده سوسدیال دموکراسدی و اتحادیده سوسیالیسم، مزدبگیران  سدابقا



 69       ی میانی: خاستگاه فاشیسم طبقه

د گرد هدم  رسیدندشان نمیهای خره بورژواییآلها به ایدهچراکه از طریو آن دانستند دمی
 36آورد.

پسران دهقاندان  ، آنان را که به تازگی به صف پرولتاریا پیوسته بودند دپایینفاشیسم از 
تند و که به تازگی از روستا آمده بودند و وقت کافی برای فراگدرفتن آگداهی طبقداتی نداشد

های جدید به کارگر غیر مداهر تیییدر ماهیدت داده بودندد و تکنی پیدایش  کارگرانی که با
ای دیگدر در حرکدت بودندد و کدار و غدرور ی صنعت بده شداخهشناخت از ی  شاخهبی

های کارگری قرار داشتند و در نتیجه تمای  به جددا ی سازمانای نداشتند، در حاشیهحرفه
ها به در ایتالیا همچون آلمان، فاشیسم از طریو آن 37د گرد آورد. شتندشان داشدن از طبقه

 38ها راه یافت.کارخانه
رانده شده از فرآیند تولید در  ارککاران را جذب کرد. بی، بیپایینچنین فاشیسم از هم
و به زودی هدیچ  پیوندهای او با برادران کارگرش سست شده ،اش قرار داردی طبقهحاشیه

ی ماند مگر تااد منافع. فقر و رخوت، روحیهبین او و کارگر دارای کار باقی نمی همسانی
کندد و اش احساس ییس میشود. او از خود و طبقهتحقیر می یکند، حتاو را تاعیف می

 شود.اش میی خیانت به طبقهای نان آمادهبرای لقمه
گیدرد رگر را بده کدار میی کاطبقه رانده شدگانسرانجام، فاشیسم تعداد مشخصی از 

کنندد و همیشده های کارگری قد علم میکه همواره در برابر سازمان« شکنانیاعتصاب» د
ی ی رییس هستند، خبرچین هسدتند، دسدتمزدهای زیدر محددودهی لیسیدن چکمهآماده

شکنند: به عبارت دیگدر، کسدانی کده مدارکس ها را میپذیرند و اعتصابها را میاتحادیه
یکارا ها آن اندد چراکده طبقهنامدد، مدادر بده خطاهدایی کده داوطلبانده بیمی لمکپن پرولتار

بده آن پس  .کندخواهند کار کنند و از انقالب متنفرند چراکه همه را مجبور به کار مینمی
 کنند.خیانت می

موسدولینی شدرکت « های عملیداتیجوخده»در ایتالیا، هرزگدان و مجرمدان مداهر در 
و  39«.رحمبدی»و « نکبدت»، «وحشی»جا اسامی مستعار برگزیدند: آن ها درجستند. آن

 40دادند.جا غرایز فاسدشان را به آزادی تمام و امنیت کام  انجام میدر آن
مدن در آن »در خاطراتش نوشت:  1924ی  فاشیست سابو در سال  Anianteآنیانته 
جتمدداع را احاددار های اماندددهاحسدداس کددردم کدده موسددولینی و فاشیسددم ته روز واقعددا

 41«کنند.می
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 Horstرست وس  های توفانی هیتلر هم همان بوی گند وجود داشت. مورد ُه در گروه

Wessel ای که قهرمان ملی شد، پر مفهدوم اسدت. د. و پ. بنیشدو خطای هرزهمادربهD. 

and P. Benichou  :کنندد، تمدام کسدانی کده حدول و حدوش قدانون زنددگی می»نوشتند
کاران و پااندازان به جنبش فاشیستی پیوستند... آنان در سر تا ته سدازمان تبه ماجراجویان،

 42«شوند.هیتلر یافت می
شان هستند. بیشتر هایهای گروهرهبران فاشیستی در هر مکانی از سلسله مرات ، بت

طبقه شدده. از میدان سیصدد و باشند، از خرده بورژوازی یا پرولتاریای بیمی عوامآنان از 
، دویست و پنجاه و چهار نفر متعلو بده «هااتحادیه»ت رهبر حزب فاشیست ایتالیا و هش

موسولینی به عنوان کارمند شروع به کار کرد. او آموزگار مدرسده  43خرده بورژوازی بودند.
کدردم، در بیسدت سدالگی کدارگری می»گفت:  lombardبود. او به کارگران فوزد لومبارد 

اما بنیتو موسولینی پرولتری منحصر به فرد بدود. آنجلیکدا  44«.کارگر بودم و بعدتر ی  بّنا
« طبقدهولگدردی بی»شناخت از او به عنوان که او را می Angelica Balabanoffبازبانوف 

نی بده آن تعلدو داشدت ای کده زمدایاد کرده است. فردگرایی خرابکار که نسبت بده طبقده
 احساس حقارت قلبی می کرد.

 خواسدت معمدار شدود امدای گمر . میهیتلر نیز پسر ی  کارمند بود، کارمند اداره
او در وین بده عندوان کدارگر »گویند: گران او میکار یدی کند. ستایش مجبور شد تا موقتا

اما او  45«کرد.کار و نبرد می هاکرد. با آنساختمان و کم  بّنا کار و با کارگران زندگی می
دد بده او  کندداعتدراف می نبرد منگونه که خودش در آن پرولتری غری  بود. همکارانش د

 ای بود.از انجام نظم و اناباط اتحادیه« امتناع» مشوقبخشیدند و او نفرت می
گری بده موفقیدت هدا بدا عدامیهایشان بت کردندد. آنگروه دوچه و پیشوا را مشخصا

 Danielشان تادمین دوبداره گرفتندد. دانید  هدالوی از پشتیبانان ،ند و با چاپلوسیرسید

Halevy  :ای که ]موسولینی[ بر من گذاشت تیثیر کلی»پس از دیداری با موسولینی نوشت
دد  تر از دیگدر مردمدانبسیار خشدن چه که هویدا بود این بود که او مردی بود خشن دو آن

 پر شور و مث  ریشی کده صدورتش را سدیاه کدرده بدود، قدوی بدپوش و بد اصالح کرده...
های او بدا قددم»پس از دیداری با هیتلدر نوشدت:  Georges Suarezو ژرژ سوآرز  46...«.

رسدید... در حدد ید  کوهندورد سنگین به ایستگاه بازگشت... مهربان و هرزه به نظدر می
های سدنگین او، ژسدت مبود که نمی داند چگونه از دسدتانش اسدتفاده کندد... قدد خوب
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های غری  موهایش از جمله عالیمی هستند کده نشدانگر عالیدو ید  وقارش و کاک بی
 47«باشند.ملت می

ای عدامی بودندد بلکده رهبران فاشیستی در هر مکانی از سلسله مرات ، نه تنها چهدره
د بیدزار کدرشان میشدت از بورژوازی بزرگی که کم ها بهنگرشی عوامانه نیز داشتند. آن

تربیتدی و  صیها با مجبور کردن افراد خود به احترام گذاردن، سعی در جبران نقابودند. آن
هدا را بده راهبدرد دار آنتحصیالتی خود داشتند. به این دلی  است که وقتی آقایان سدرمایه

تمکام ها سنگدزنه کارمندان سیاسی بورژوازی را به کناری گذاشته و سپارند، آندولت می
 آورند.ی خود درمیرا به قباه رتقد

 





 

 
 
 
 
 

 بخش سوم

 رازورزی فاشیسم: مرد سرنوشت، میهن

مقددم بخشد. چرا رازورزی بر همه چیز فاشیسم پیش از هر چیز به پیروانش رازورزی می
 است؟

ی اجتماعی کده فاشیسدم های فاشیستی همگون نیستند. هر مقولهکه گروهنخست آن
های خداص خدود را دارد. شدکی نیسدت کده از به آن پنداه ببدرد، تقاضداها و درخواسدت

گداه، سود می« کلیدشاه»به عنوان « ستیزیسرمایه»فریبی عوام جوید، امدا بدرای پرولتدر آ
فریبی اغلد  (. امدا ایدن عدوام4افزایدد )بخدش ی نیز بدر آن میدهقانان و دیگران، قواعد

تواند به تنهایی تمامی این ناراضیان را راضی کند. ابتدا باید مالتی که آنان را متناقض، نمی
ی عمددی کده بتواندد اخدتالف خرافه رازورزیای چسباند یافت شود، گونهبه یکدیگر می

ای کدده بدده تعبیددر ناسددیونال رازورزی نددد دهددا را همگددون کمنددافع یددا مفدداهیم میددان آن
بسیاری افراد ی  جمعیت گرد آمده در وحدتی روحدانی را در اتحدادی »ها، سوسیالیست

 1«احساسی، یکی کند.
نمایدد. ید  که شعور را تقویت کند، ایمدان را قدوی میبه عالوه، فاشیسم پیش از آن

هدای دارایدان، های طبقات دارا با هدف سّری دفداع از داراییحزب حمایت شده با کم 
ها نیدازی نددارد. کند و تا اعاایش افسون نشوند به فهم آنشعور اعاایش را تقویت نمی

تر از بدازی بدا حقیقدت و منطدو نیسدت. یچ چیدزی آسدانصادقانه هد اعتقادی در لحظه
هایشان را بگشایند، مشکلی چشم کنند. و اگر اتفاقا]هواداران[ آنان به هیچ چیز توجه نمی

گونکه گونکه اسکت چکون رهبکر ایناینبندندد: هدا را مینیست با استدزل و به سدرعت آن
وزی و نارضایتی مردم بده قددر کدافی رعالوه بر آن، فاشیسم در پناه بردن به سیه گوید!می
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ای است روانشناسانه و به قدمت جهان کده رندج، انسدان را بده اقبال بود. این پدیدهخوش
 کند.گری و رازورزی متمای  میصوفی

اش پوشد، از درمدان منطقدی بیمداریکشد از خرد چشم میهنگامی که بشر رنج می
نجات خود نددارد. او در انتظدار معجدزه کند و دیگر شور و شو  تالش برای صرفنظر می

 پشت سر او روان شود و خود را قربانی او کند. مااست و چشم به راه ناجی 
د نسبت به سوسیالیسم دارد  گونه گفتاگر بشود این فاشیسم سرانجام مزیت دیگری د

شان تنشان از راه بیمار ساخها نفرت دارد. تردیدی در مهار کردنو آن این است که از توده
های بسدیاری بدا ورزید( تجربهکه خود آشکارا بدان مباهات میندارد. موسولینی )آنچنان

شناسدی جمعیدت و لمدس و بده او روان»و « اندکم  بسیار به او کرده»مردمی داشته که 
کده او به عالوه آن 2«.توانند انجام دهند، آموختندخواهند و میچه میتصویری عینی از آن

را از بدر اسدت،  Le Bonاثر دکتر لوبن شناس  جمعیت روانای شخصی، به عنوان تجربه
ها جدز عقایددی کده جوامع همواره مؤنث هستند... آن»کتابی که همواره همراهش است: 

ی عددل نظدری نداب ی دیگری ندارند... و با قوانینی بدر پایدهشود، عقیدهشان میتحمی 
هدا را متدیثر کندد و گولشدان جوی چیزی هستند که آنوشوند بلکه در جستهدایت نمی

هدا و پنددارها کنند... و فقدط بتبزند... جوامع تنها احساسات سه  و افراطی را در  می
 «دهند.ها را تحت تیثیر قرار میآن

اکثریدت قداطع مدردم دارای طبدع »نویسدد: هیتلر نیز همین بیدنش را داشدت، او می
های ناب که با واکنششان بسیار بیشتر از آنی هستند بدین مفهوم که عقاید و اعمالازنانه

های انتزاعدی هدا... کمتدر پدذیرای ایددهشان اسدت. تودههمراه باشد وابسته به احساسات
دارندد. هدر ی حس و شور را در خدود نگداه میهستند. از طرف دیگر آنان به آسانی زمینه

رانی کند بایدد راه ورود بده قلبشدان را بشناسدد. در تمدام ها حکمکسی که بخواهد بر توده
ها در زمین بدوده بیشدتر متکدی بدر تعصد  ترین انقالبها، نیرویی که محر  خشندوره

تدا  آوردها را چون دیوانگان به اضکب مکیآلودی بوده که تودههیجان اشتحری  شده و 
کید دارند.ای باشد که بی نتایج عقاید علمیکه بر پایهآن  3«ر جمعیت تی

1 

 داند.می مذهببدین صورت فاشیسم بیش از هر چیز، خود را ی  
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از رودررویدی بدا  مکردم بکدویرسد ریشه در تدرس و تشدویش مذهبی که به نظر می
هددا را کدده بشددر هنددوز راه مهددار و غلبدده بددر آن نیروهددای طبیعددی دارد، نیروهددای طبیعددی

فالکتدی کده طبقدات اسدتثمارگر بدر  ،عی شدددانست. بعددها کده موجدودی اجتمدانمی
زنددگی در بیه اش تحمی  کردند، او را دست بده دامدن ماوراءالطبیعده کدرد. امیدد زندگی

 در زمین است. کشیدنبهشت، جبران محرومیت 
منددد و بددار زندددگی روزمددره را آمددوزد طبیعددت را قانوندر دوران مدددرن کدده بشددر می

هدا را بده داری تودهکند. اما بحدران سدرمایهش میکند، مذه  پیوسته زمین را فراموسب 
درست شبیه به هراسی که نیاکان دورشان باید در مواجهه  ،افکندوحشت و گیجی فرو می

نمدا و جا که مذه  سنتی و نخکردند. و از آنبا نیروهای غیر قاب  در  طبیعت تجربه می
ای نددارد و بددین ر هدیچ جاذبدهکند، دیگاعتباری پیشه میوصله پینه خورده به ثروت، بی

آید. اما اگر در شدک ، ندو باشدد در نهایدت، ای پدید میصورت مذه   بدلی  مدرن شده
 همان افیون قدیمی است.

اگدر فاشیسدم عقیدده نبدود » 4«فاشیسم مفهومی مذهبی است.»گوید: موسولینی می
چ چیدز بزرگدی هدی» 5«داری و شو  عطا کند؟توانست به هوادارانش خویشتنچگونه می

در  6«.نمی تواند جز در حالت شور و شو  عاشقانه به تصدوف مدذهبی بده نتیجده برسدد
ای در این باره نوشدت: افتتاح شد و روزنامه« گری فاشیستیی صوفیمدرسه»میالن، ی  

 Credo of the Balilla ی بتالیالامتهنشتاادت 7«فاشیسم بازگشت به سدوی خداسدت.»
 «مان، فاشیسم، اعتقاد دارم.من به پدر مقدس»دارد: گونه اظهار میاین

! الفبای مذه  ناسیونال سوسیالیسم است. هیتلر پس از به دست آوردن قدرت ایمان
همراهی کردیدد.  ایمان قلبیشما گاردی بودید که پیشتر مرا با »خطاب به گروهش گفت: 

داشتید... این شعور تحلیلی نبود که آلمان را از  انایمشما اولین هوادارانی بودید که به من 
کده ایم؟ به دسدتور؟ نده، چونجا آمدهشما بود... چرا ما این ایمانمایقه نجات داد بلکه 

دستور داده، زیرا شما به جنبش ما و بده رهبدرش  آوایی درونیکه شما امر کرده، چون قلب
گوید کده نجام این کار است... عق  به شما میقادر به ا گراآلنیروی ایدهدارید. تنها  ایمان

 8«دهد که این کار را انجام دهید!به شما دستور می ایمانروی من باشید و  بهجا رواین

و با « ماده»ی تحقیر های پیروانش را با موعظهاین مذه  همچون دیگر مذاه ، مصیبت
جا فاشیسم د. در اینبخشتسلی می ی جسمی مقدم استروحانی که بر تیذیه« یتیذیه»
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اگدر »پرسد: می Pope Leo XIIIپاپ لئوی سیزدهم  .کنداز کلیسای کاتولی  سرقت می
روحی رستگاری بشر را به مخاطره اندازد، در  وفور نعمت مادی چه سدودمندی  قحطی  

 9«برای او دارد.
چده کده هدیچ فاشیسم به قداست و قهرمانی، در عمد  بده آن»نویسد: موسولینی می

ی رفاه اقتصادی که بشدر ایده»او « حر ، ضرورت و شتاب اقتصادی ندارد، اعتقاد دارد.م
غدذا خدوردن و چدا   کندد دکند که فقط ید  کدار میرا به حیوان اندیشمندی تبدی  می

 10«کند.د  رد می شدن
شدود هرگدز انسانی که با خوردن و آشامیدن در زندگی راضی می»گفت: هیتلر نیز می

شوند تا بتواند تشنگی روح و گرسنگی اش میید چه کسانی قربانی نان روزانهنخواهد فهم
 11«روانش را ارضا کند.

2 

اما ریاضت کشی به خودی خود کافی نیست. کشف بزرگ فاشیسم تجدید شک  قددیمی 
است که آن را از کلیسا وام گرفته است. انسان  مرد سرنوشتاحساسات مذهبی، پرستیدن 

پرستیدند که ترها خدایانی را میکند. قدیمیپرست میضخیم تمدن بترا با رنگ و لعاب 
ها احساس نیاز به آفریددن امروزی 12.«بودند بازتابی ناهمگون از زندگی خودشان صرفا»

ای بازیدافتنی کده تنهدا اسدطوره: »Marcel Martinetکنند یا به تعبیدر مارسد  مارتینده می
هایشدان، نیازهایشدان، گذاریینی بدار گلهطرحی از خودشان است امدا در عدوض، سدنگ

هدا الدوهیتی را کده در ذهدن خدود آن 13«کنندد.شان را بر آن سوار میتفکراتشان و زندگی
شان را از این مدردان سرنوشدت طلد  خواهند و رستگاریاند از دوچه یا پیشوا میساخته

 کنند.می
اندد. فاشیسدم نیدز بدا اوردهای را پدیدد نیها به خودی خود این هستی اسطورهاما توده

های فرآیند کاری و طوزنی فرضی به این تلقی یاری رسدانده اسدت. نخسدت، شدارزتان
د که در روح مردم نیداز بده مسدیح را  هاستخود بت آینده یکی از آن بینیم دماهری را می

بشر به ضدرورت احسداس »ی آینده نوشت که در دهه 1921کنند. موسولینی در تلقین می
ای هسدتیم کده مدا را از مدا منتظدر رهانندده» 14«القه به ی  دیکتاتور پدی خواهدد بدرد.ع

تیسن در سال  15«.مان رها سازد اما هیچکس نمی داند او از کجا خواهد آمدهایبدبختی
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ما بده پیشدوا »به حسرت گفت:  1923گونه گفت و مولر وان دن برو  در سال این 1922
ی ما یافتن دیکتاتور است، هر جایی که او ظاهر شود وظیفه»و خود هیتلر:  16«.نیاز داریم

 17«.ی  نفر حاضر به خدمت او است
شود. اما او همچدون دیگدران فدانی اسدت. بدا او بدین ترتی  مرد سرنوشت ظاهر می

شود. او آشکارا نمی تواند خودش این مقام را به دسدت آورد و اطرافیدانش در مخالفت می
ای به مردم کنند. مجیزگویانش هر صبح و شام او را چون برگزیدهیاین زمینه به او کم  م

کنند. مردم ابتدا باورش نمی کنند. تالش یارانش برای مشروعیت بخشدیدن بده معرفی می
آور اما اینان صبورند و زمان به سودشدان در حرکدت اسدت. ده دستانه است و خندهاو خام

کنندد امدا در یدازدهمین مرتبده، خدرده د میبار مسیح خود را بدون هیچ مدوفقیتی پیشدنها
در ایتالیدا، فارینداچی  مدثال« بازخره شاید ناجی او باشد!»کند. بورژوازی ابراز تمای  می

Farinacci  این  ای بافتندافسانهو دیگران، به صورتی خستگی ناپذیر در اطراف موسولینی(
، 1921ی حدوالی فوریدهدر آلمدان،  18اسدت(. Count Sforzaتوصیف از کنت اسدفورتزا 

ر،  س   – rosenbergتقددیس کدرد. روزنبدرگ و گدوبلز  پیشوادوستش هیتلر را با نام  Esserا 

Goebbels ها این کار آغاز شده از سوی اسر را پی گرفتند.سال 
هدا آن«. یابندخدایی ترفیع میی نیمهبه درجه»آنان سپس )باز به قول کنت اسفورتزا( 

 ی مترد مییییتیاده گفتتار دربتارهدانندد. در کتداب ه و داندای کد  میخود را مصون از گنا
مددن بدده نبددو  : »ی بتتالیالنامهشتتاادتو در « موسددولینی همیشدده حددو دارد»خددوانیم: می

آدولدف هیتلدر »دارد کده: بیان می Wilhelm Kubeویلهلم کوبه «. موسولینی اعتماد دارم
گفدت:  مورنینت  پستته خبرنگار ب Goeringگورینگ «. شخصیتی است با نبو  جهانی

تردید هیچ قلمرویی از فعالیت انسانی وجود ندارد که پیشوا در آن تسلط عالی نداشته بی»
ها پاپ را در تمام مسای  مدذهبی و اخالقدی مصدون از طور که کاتولی همان» 19«.باشد

های در ی محکم و ژرف معتقدیم که پیشوا در تمام موضدوعدانند، با همان عقیدهخطا می
رودلدف هدس  20«خطاسدت.ی مسای  و مصالح اخالقی و اجتماعی مدردم بیبر گیرنده

Rudolf Hess  :دانندد کده ی  نفر فراتر از هر انتقدادی اسدت، پیشدوا! همده می»نیز گفت
 21«.همواره حو با او بوده و همیشه حو با او خواهد بود

که آن هدم بده سدرعت طدی ی پرستش تنها ی  پله باقی است از این مرحله تا مرحله
گونده تعلدیم این Milizia Fascista میییتستیا فاشیستتاشود. در ایتالیا، ارگدان رسدمی، می
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لیا، دوچه اعشو به خدا را در خاطر داشته باشیم اما فراموش نکنیم که خدای ایت»دهد: می
دارد: در رم بیددان مددی Temps تتتانی ، خبرنگددار روزنامددهGentizonجنتیددزون  22«.اسددت

ی دوچه از راه دور کده بدرای تدوقفی کوتداه بده برجدی شان با مشاهدهدهقانان و همسران»
ای فته. او تبدی  بده چهدرهرآلیسمی و شاعرانه او را در بر گای ایدهآمد زانو زدند... هالهمی

از هدای بسدیاری آیدد، چهرهای شده اسدت. وقتدی در جدایی بده معدرض دیدد میاسطوره
 23«.آیدبینندگانش به نظر گشوده می

ایمدان بده پیشدوا بدا »گفدت: در آلمان، گوبلز بزرگترین کشدیش آیدین جدیدد شدد. او می
او چون ی  پددر روحدانی کلیسدا هیتلدر را سدتایش  24«جاگیر شده!رازآمیزی مبهم، همه

بده مثابده ی ایمان را یافتیم... شدما بدرای مدا در نومیدی مفرطمان در شما جاده»کرد: می
ید. شما به ما کالم دلتنگ رهایی را آموختید. شما اعتبار ما را ه اانجام خواستی رازآمیز بود

رهبر آلمدان شدد، او از ایدن هدم پیشدتر « او»وقتی پیشوای  25«.ی آینده دوختیدبه معجزه
، روز تولد 1930گفت که انگار با خدای خود. در بیستم آوری  رفته، با او چنان سخن می

بایدد بدانیدد کده پشدت  *شماامروز، »تلر فرستاد: یتلر، او از رادیو این ستایش را برای ههی
اند کده در هدر ، ارتش کداملی از جنگجویدان ایسدتادهشماو اگر ززم باشد پیش از  †شما

دهیم ی قربانی کردن خود به پای شما و عقاید شمایند... به شما قول شرف میلحظه آماده
او را  Roehmُرهدم  26«چدون امدروز، هیتلدر مدا، خواهیدد ماندد!هم که همواره بدرای مدا

کید داشت:  27نامید.می« ی جدیدرهاننده» ی که خود را آلودهاین مرد، بدون این»هس تی
ُسدرایی نوشدت: و مدیحه 28«.تشبثات دنیوی کندد، مدردم آلمدان را رهبدری خواهدد کدرد

 29«.خواست او همان خواست خداست»

3 

ها اعمال کند، باید چیز دیگری نیدز واهد که جذابیت کاملش را بر تودهاگر این مذه  بخ
کید میداشته باشد. فاشیسم بر آیین مرد سرنوشت یا آیین تازه گونه کند. میهن آنی میهن تی

هدا بدر خدود بت وحشتنا  عصدر مدا، ندام مسدتعاری اسدت کده ملت»که مارتینه گفته: 
                                                                 

* Thou 

† Thee 
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 30«.ورزنددشان به مثابده جمعیدت عشدو میگذارند و جوامع تحت آن به قدرت خودمی
جویدد. از ایدن پدس یابیم که چگونه فاشیسم از تعیین هویت این دو آیدین سدود میدرمی

رهبر، تجسمی از ملت است و پرستیدن مرد سرنوشت، پرستش میهن اسدت: نگهبدانی از 
خدود سرزمین پدری، نگهبانی از رهبر محبوب اسدت. هدواداران متعصد  رهبدر، خودبده

شوند. و برعکس افراطیان عقاید ملدی، سرسدپردگان چا  عقاید ملی میاخواهان سینههو
دستورهای شخصی دوچه  ،رهبری. سرانجام هنگامی که قدرت به دست آمد قوانین دولتی

 و پیشوا شدند.

 در ایتالیا
در بعددازظهر  31«.فاشیسم مذه  میهنی است»نویسد: ایتالیایی می Gorgoliniُگرُگلینی 

ی مدا بزرگدی ی ما ملت اسدت. اسدطورهاسطوره»لشکرکشی به رم، موسولینی گفت: روز 
مدذهبی جدیدد در ایتالیدا زاده شدده... خداپرسدتی »نویسد: جنتیزون می 32«.ملت است

های یعنی میهن... و حرمت  گذارده شده به آن نیازمندد عبدارات مقددس اسدت. روزنامده
ایتالیکای مقکد ، ایتالیکای بینیدد: ات را میدر هر صفحه ایدن عبدار ،فاشیستی را بخوانید

خدایا تویی کده هدر »دهند: شان فریاد سر میمردان میلیشیا در دعای هر روزه 33!«هدایی
ای! شور و شو  به ایتالیا را هر روز در مدن از بخش و هر قل  را ایستانندهشعله را روشنی

 «نو تازه کن!
شدود: دان میلیشیا با این عبارت تمام میشوند. دعای مرو اکنون این دو آیین یکی می

 «خدایا ایتالیا را به دست شخص دوچه نجات ده!»

 در آلمان
زنندد. هنگدامی کده بتی شده که تمام مردم بر آن زاندو می Deutschland هنددویچی واژه

 اش تبدی  به اندرزهای واقعیآمد و سخنرانیآورد، به وجد میهیتلر این واژه را بر زبان می
ی محکمی که این ملت دوباره توانم خود را از سرنوشت مردمم و عقیدهمن نمی»شد. می

توانم خود را از عشو ایدن مدردم، کده خدود مدن به آن چنگ خواهد زد جدا کنم، من نمی
ها انسان، پشدت سدر مدا، ی یقینی که ساعتی خواهد رسید که میلیونهستند، و این عقیده

تخار، شدکوه، قددرت و عددالت را خواهندد دیدد، رهدا کدنم. رایش آلمان جدید، رایش اف
واقعیت خداپرسدتی ایدن اسدت: مدردم و »دارد: بیان می Hauerپروفسور هاوپر  34«آمین!



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        80

رهبر جوانان هیتلری در مراسم  Baldor von Schirachو بالدور فن شیراخ  35«تاریخ مّلی!
افروزی، بده بزرگدی و از آتش پیش»کند: این موعظه را ایراد می *دینی سولستیسجشن بی

مدان خدوریم تدا خدود را وقدف خددمت بده میهنپاکی امپراتوری جاودان آلمان قسدم می
 36«.کنیم

آدولف هیتلر، آلمدان اسدت و آلمدان، آدولدف » ،اکنون این رازورزی یکی شده است
 ناسیونال سوسیالیسم  به قدرت رسیده است. بندترجیعاین  37«هیتلر!

4 

ای چون آیین مرگ را نیدز بده های جنبیاین رازورزی مرکزی، رازورزی فاشیسم در اطراف
هدای هدای داخلدی، موضدوع احترامهای شدرکت کنندده در جنگبندد. فاشیسدتکار می

 همیشگی و پرورده شده هستند.

 در ایتالیا
رسمی که مکرگ را یافتکه و از این پس ی  رسم وجود دارد، »نویسد: نگار میی تاریخولپه

کسدانی کده در راه »نویسدد: هایش میجنتیزون در یکی از گزارش 38«.کرده است تقویت
بودندد. بده  هکوادار آلی هسدتند کده ایدده شهیدانها مردند، سیاهمیهن یا انقالب پیرهن

 39«.دارندافروزند و مناسکی بر پا میهای نذری میآتش ،شودها بر پا مییادشان محراب
در « من به محرمیت شدهدای فاشیسدم اعتقداد دارم.»وانیم: خمی ی بالیالنامهشاادتدر 

از ی  سرسرای »ای به آنان اختصاص داده شده بود. نمایشگاه انقالب فاشیستی اتا  ویژه
ی آنان کده ناپدیدد خیزد در یادآوری و تمجید خاطرههای مالیم بسیاری برمیمدور، نیمه

 40«شدند.

 در آلمان
، سددرود رسددمی ناسددیونال Horst Wessel Lied رستتت وستت ستترود ه  نخسددتین بنددد 

 کند:ی مرگ را زنده میسوسیالیسم، خاطره

گرایی، روحتان را به حرکت آورده، به صدف مدا ی سرخ و واپسرفقا، قربانیان جبهه
                                                                 

* solstice.انقالب جوی، انقالب زمستانه و تابستانه : 
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 بپیوندید.

قربانی شدن تمام کشته شدگان بدرای ناسدیونال سوسیالیسدم آن را »روزنبرگ نوشت: 
ین آیین همچون ایتالیا مراسدم عدالی خدود را دارد. در سدال ا 41«کند.تبدی  به مذه  می

مونیخ نه تنها به قربانیان این قیام اختصاص یافت کده  1923، سالگرد قیام سیاسی 1935
در خیابدان، »نیز به تمام دویست و بیست و پنج نفری که در راه حزب جان باخته بودندد. 

ود نوشدته شدده بدود، وقتدی صدف ی خدنام هر ]شهیدی[ با حروف طالیی بر ستون ویژه
های سدیاه دان بدازی هدر ید  از ایدن سدتونای در شعلهجا گذشت، شعلهسربازان از آن

 42«برافروخته شد.

5 

است. فاشیسم در ایتالیا با مهدارت از میدراث فوتوریسدم سدود « جوانی»رازورزی دیگر، 
غرور بخشدید و او ( که به جوان jugend bewegung) جنبش جوانانجست و در آلمان از 

و « از رده خارج»شناساند و در نبرد برابر بزرگسازن « عاملی مستق  در جامعه»را به سان 
 دنیای کهنه به او قول حمایت داد.

 در ایتالیا
در نخستین روزهای فاشیسم، مسدایلی فراتدر از سیاسدت و مشدکالتش »نویسد: ولپه می

ی بود، جوان ایتالیایی، جوان پس از جندگ و ها جوانی آنتر از همهوجود داشتند که مهم
که گویی ملت از نو جوان شده است. انقالب فاشیستی کدار خدود را خدوب سرشار چنان

کده  کندد، پرهیزگداریی جوانی با پرهیزگداری رشدد مینجام داده است. بنابراین اسطورها
نده تنهدا  فاشیسدم»جنتیزون اصدرار دارد کده:  43«رهین زندگی ی  مرد چه  ساله است.

گیدرد کده آن را ی گذار بین کودکی و مرد شدن در نظدر میی جوانی را چون ی  دورهدوره
ی خدودش. های ویدژهها و ضدرورتها، نیازمندیداند با مشخصهای جداگانه میمرحله

ای بینابینی میان ناآگداهی گویند، در مرحلهگونه که میجوان ایتالیایی آن،پیش از فاشیسم
بکا اعطکای قکوانین جکوانی بکه جکوان، آن را بکه ی مردانگی بود. اما فاشیسم ورهکودکی و د

 44.«هودی هود، باارز  ساهته است
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 در آلمان
، شددروع بدده دوسککتی و سوسیالیسککمپرو ، Spenglerی اشددپنگلر ، مقالدده1921در سددال 

تدا  1921های هیتلدر از سازی برای جذب جوانان کدرد. جواندان در تمدام سدخنرانیالگو
بدالیم... ما پیش از هر چیز به ارتش قدرتمندد جواندان آلمدانی می»شدند: پیدا می 1923

بعددها گدوبلز بدا  45«جوانان آلمان، روزی سازندگان دولت نژادپرست مدا خواهندد شدد.
به تمامی کدار جواندان آلمدان بدوده  ایم... تقریباانقالبی که ساخته»لحنی شاعرانه گفت: 

 47«رواست...فرماندر آلمان، جوانی » 46«است.

6 

(. در ایتالیا، نخستین 2است )بخش « کهنه سربازان جنگی»و آخرین رازورزی، رازورزی 
با نشان  1919بود و فاشی  سربازان فاشی، 1915گروه تشکی  شده از جان  موسولینی در 

 تشکی  یافت.« روح سنگرها»
دهند. اما این مدردان  توانند مردم آلمان را نجاتها میفقط ناشناس»گفت: هیتلر می

ناشناخته باید از خط مقدم بیایند... آندان از صدفوفی هسدتند کده وظایفشدان را در جندگ 
ی عقایددی کده از سدنگرها آمدد رایش سدوم بدر پایده»و رودلف هس:  48«اند.انجام داده

 49«تیسیس شد.
 ختاطرات جنت جنگ بدزرگ بودندد. موسدولینی « ناشناس»دوچه و پیشوا، سربازان 

 نق  کرد. نبرد منی جنگی خود را در ا منتشر و هیتلر اعمال برجستهخود ر

7 

جا گسدتراند. بندابراین، فاشیسدم ها را همهها کافی نیست، باید آنتنها، خلو این رازورزی
مجهز کرد. پیش از به دست آوردن قدرت، تبلییات سالح  تبلیغاتخود را به ابزار شگفت 

کند که وزیری مخصوص برایش اش است و پس از پیروزی چنان نقشی بازی میمعمولی
داماد دوچه در ایتالیدا و  و این وزارت در حکومت به رجالی بزرگ د .شوددر نظر گرفته می

تاب شگفت آشوبگری سیاسی کده ، کنبرد منشود. هیتلر در واگذار می  دن گوبلز در آلما
مدن همدواره »دهد: را داشته باشد، توضیح می« موده هایا هنر رام کردن »باید عنوان فرعی 
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بدرای احدزاب بدورژوا ناشدناخته ماندده، عالقده  بیش از حد به تبلییات، هنری که تقریبدا
حتی جنس انسان راها برتری دارد و بهای بر سازمانطور قاب  مالحظهام. تبلییات بهداشته

یدات بدرای تبلی»گفدت: میر گوبلز بعد« ها سرشته شود.کند تا به دست سازمانرا اغوا می
تواند به ایدن انددازه از ذو  های مدرن عملی است ضروری. هیچ چیز دیگری نمیدولت

ی دیگر کشورها برای تیسدی از های عاجزانهها برخوردار باشد. تالشهنری تسلط بر توده
 50«آماتور است. های صرفاتالشما ازنوع 

استوار است. هیتلر نصدیحت  هاهوار شمردن تودهتبلییات فاشیستی بر اص  اساسی 
و ارزش آن با نتایج به دسدت آمدده معلدوم  ،ها باشدسطح تودهتبلییات باید هم»کند: می
، تبلییات تنها ید  هددف دارد»کند: و شاگرد هیتلر، گوبلز بدذات تکرار می 51«شود.می

 52«ای که به این منجر شود خوب است.ها. و هر وسیلهاغوای توده
 ی این اثدراز محدوده ما آوریمای از این ابزار و وسای  ]تبلییاتی[ را میخالصهدر زیر

 :باشیم هفراتر نرفت
کدران صداحبان صدنایع ممکدن هدای بی)که با کم  های مدرن فنیکارگیری رو به

هدا، هواپیماهدا و بددون اتومبی »وردن قددرت، شدرح داد: شد(. هیتلر پس از به دسدت آ
بلندگوها نمی توانستیم آلمان را فتح کنیم. این سه ابزار فنی، ناسیونال سوسیالیسم را قدادر 

ای شگرف را پیش ببرد. دشمنان مدا سدرانجام شکسدت خواهندد خدورد سازد تا مبارزهمی
 53«اند...فتهکم گرچراکه اهمیت این سه ابزار تبلییاتی را دست

های تبرداران روم قدیم یا صلی  شکسته، . دیداری د چهرههاحد از نشانی بیاستفاده
د سدالم  ، جسمانی«های  هیتلر»یا « Eia Eia Alalaیا، یا، آزز ]در ایتالیا[ »د  شنیداری

 رومی و غیره.
د فاشیسم با تکرار خستگی ناپذیر شعارهایش آن را چون چکشدی بدر جمجمده  تکرار

هدای  عظدیم محددود اسدت، سدازی تودهتواندایی شبیه»نویسدد: هیتلدر می .کوبدفرو می
شان ضعیف است. پس تمام تبلییات مؤثر ما باید منحصر بده چندد شان کم و حافظهفهم

که آخرین نفر  حاضر ای بیان شود تا اینیشهجا که ززم است به شک  کلمسیله شود و تا آن
دستانه به نظر هرچند ممکن است این عملیات اجرایی، خام 54«ی ما را در  کند.نیز ایده

روح را بشدنود، در برسد اما در عم  موفو شد. وقتی شخصی به کدرات ایدن سدخنان بدی
ا در بیان گویندده احسداس هپندارد و از راه یافتن آنهای ذهن خود میها را گفتهنهایت آن
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 55وجد می کند.
د تبلییات گفتاری مؤثرتر از تبلییات نوشدتاری اسدت. هیتلدر همیشده از  قدرت کلمه

هدای عمدومی بالید، قید رازآمیدزی کده در میتینگبه خود می« گر کلماتقدرت معجزه»
ت چراکده رغبتی تمدام داشد« ایهای تودهمیتینگ»کند. او به شنونده و گوینده را یکی می

هدا را جدذب شخصی و مستقیم بودند و بر جمعیتدی عظدیم تدیثیری واقعدی گذاشدته، آن
فرسدتاد دورتدرین روسدتاها می یجا حتدهای آدمی را به همهو از رادیو که گفته 56کرد.می

 متشکر بود.
کده نهایدت تیثیرپذیرندد و ایند موسولینی از دکتر لوُبن آموخت کده جوامدع بی تلقین
تیثیر شگفتی کده آن »مندند. هیتلر این را بهره 57«رباییآهن جذابیت واقعا»ی  رهبران از 

مداری بر گرد این  عنوان کرد. تمام هنر تبلییات فاشیستی، خلو   58«نامیمرا تلقین توده می
حالت سخن گفتن موسدولینی چدون عمد  بدود. او »گوید: جریان رازآمیز است. ولپه می

چنان در برانگیختن احساسات در ، ح شنوندگانش موفو بودچنان در به دست گرفتن روآن
گونه نگاری هیتلر را اینروزنامه 59«کرد.ها استاد بود... که گویی تصاویر را احاار میآن

هایش در هدم فدرو رفتده، میانگین جمعیت آلمان، بدازوانش بداز، دسدت»توصیف کرد: 
ای با اوست کده دایش خفه و جذبهکرده، صهای ورمموهایش افشان به روی ابروها با رگ

 60«با جمعیت ارتباط دارد.
هدای بدزرگ انسدانی در د هنگدامی کده توده گردآوری جمعیت کالن و ظاهر تماشایی

سازد، دیگر این جریان بدرای ها را رهسپار میای مناس  آنزمینهآیند و پیشجایی گرد می
کندد و بدا قددرت یددا میخدودش جهدت خدودش را پ ،گسترش نیازی به گویندگان ندارد

گونه مناظر برتری دارد. مگر مطمئن نیستیم کده در شود. فاشیسم در اینخودش مست می
داند که به نوعی مربوط بده او باشدند. او عالقمندد بده رهبر بزرگ مردم را قاب  نمی»آلمان 

ه ها و موزونی جندبش بیگاندها، خطوط، رنگدهی به تودهتکرار و تمرین است و با جهت
 61«نیست.

چنین کرد. همهایش را پخش میای میز خطابه و میکروفن داشت که حرفهیتلر گونه
ها را کم و توانست از این میز با استفاده از تعدادی کلیدهای الکتریکی قدرت نورافکنمی

توانست با فیلمبردار ارتباط مستقیم برقدرار کندد و بده او عالمدت زیاد کند. او به عالوه می
 62فیلمبرداری بدهد.شروع 
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های فاشیستی تیثیری مشابه داشدته ی گروهد رژه و یونیفرم ک بت« با هم حرکت کردن»
جدا، جریدان نیدازی بده آفدرینش د حرکت با هم!( این zusammen marschierenاست. )

هایشان آنان را دارای شخصیتی ندارد چراکه این آفرینش پیوسته با موج مردمانی که یونیفرم
بینندد شود. و این جریان با مردمانی کده آندان را در حدال رژه میکند بازتولید میمی یگانه

]ی  شدود، تصدفیهال گدرا میایدده کندد دارتباط کام  دارد. جمعیت خود را تحسدین می
 شود.شود و ]خود، سراسر[ به ارتش در حال رژه تبدی  میروحی[ می

8 

جنکبش ککارگری بکرای نبکرد بکا رازورزی آیدد: ی این تحلی  این پرسش پیش میدر خاتمه
کلی ناتوان بودندد. ها در این زمینه بهدر ایتالیا و در آلمان، سوسیالیست فاشیسم چه کرد؟

 کنیم.دزی  این ناتوانی را تحلی  می
د سوسیالیسدم 1: خیزنداند و از ماهیت سوسیالیسم برمیبرخی از این دزی ، منطقی

بیشتر ی  مفهوم علمی است تا مذهبی. بنابراین بیشتر به هوش و استعداد و خرد متوسد  
شود تا به حس و تصور. سوسیالیسم از ایمانی که بدون بحث پذیرفتده شدود اسدتقبال می

های اشدخاص داری و نیازمندیکند بلکه خود، انتقادی خردمندانه بر سیستم سرمایهنمی
ای تدالش شخصدی ]برآمدده از[ خدرد و ند و پیش از هواخواهی خواستار  گوندهکمی وارد

شود تا به چشدم یدا اعصداب و بدا آرامدش در پدی قااوت است. بیشتر به میز متوس  می
 متقاعد کردن خواننده یا شنونده است و نه اغفال و تحری  و هیپنوتیزم او.

ایی و مددرن شددن دارندد، گرهای تبلییاتی سوسیالیسم نیداز بده جدوانش  روشبی
ها قرار دهد و با آنان به وضدوح و بدا زبدان سوسیالیسم باید بیشتر خود را در دسترس توده
عارها شدها و به نفعش است که از نشدان یصریح و مستقیم و قاب  در  سخن بگوید. حت

 به غرایز پست جمعیت هودافشاگریتواند چون فاشیسم برای فرار از سود جوید. اما نمی
ها احتدرام بلکده بده انسدان شکماردهکا را حقیکر نمیتودهمتوس  شود. بر خالف فاشیسم، 

خواهد که بهتر از آن شوند که هستند، که تبدی  بده پرولتدر آگداهی گذارد و از آنان میمی
 شان را ارتقا دهد.کوشد تا سطح تفکر و اخال گوید. سخت میشوند که سوسیالیسم می

کدارگران اسدت و  مکادیاز هر چیز دیگدر در پدی بهبدود شدرایط د سوسیالیسم فراتر 2
 تلقین کند.« مذه »تواند چون کلیسا و فاشیسم خواری متاع دنیا را به نام نمی
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ی این دزی  که ذاتی ماهیت سوسیالیسم هستند، دزی  دیگری وجود دارندد کده به عالوه
 باشند.برخاسته از انحراف سوسیالیسم می

اش را از دسدت داده اسدت. ایی ریشدهعلهشبشی قدیمی است که د سوسیالیسم جن1
گرچه در آغاز، بهبود شرایط مادی کارگران را در نظر داشت و وعده داد که در تاریخ دوری 

ایدن  دسیت ییافتن بیهبپراکند، این حقیقت را روشن ساخت که « خوشبختی را در زمین»
وقفده و ندده نیداز بده نبدردی بیدر آی« بهشدت زمیندی»ها در حدال حاضدر و ایدن بهبودی

 ی آغشته به رنج و ایثار دارد.دناپذیر، نبرآشتی
نیازمند ناخودپسدندی و ایثدار  بیش از هر جنبش دیگریو در واقع سوسیالیسم کنونی 

پیشروان و مبارزانش است. و بیشتر از هر جنبش دیگری قهرمدان و شدهید داشدته اسدت. 
یالیستگرچه  گراهای آلتنهدا ایدده»ولتری به قول مارس  مارتینده، های پر، انقالبیهاماتر

کدم منحدرف شدد. بده ایدن بداور رسدید کده امدا سوسیالیسدم کم ،63«دنیای مدرن بودند
تواند بدون نبدرد و ایثدار و بدا الگدوی می« بهشت روی زمین»یابی چون های آسانمزیت

این انحدراف ززم منحنی  پی گیریبه دست آید. برای « همکاری طبقاتی»ی حاضر آماده
که فراتدر از  است تا تمام تاریخ جنبش کارگری در ایتالیا و آلمان را از آغاز تا زمان جنگ د

د در نظر آوریم. ززم خواهد بود تا عصر طالیی سوسیالیسدم  ی ماستی مطالعهمحدوده
انانده در های نبدرد قهرمبازگردیم، سدال 1900تا  1890های ایتالیا را به یاد آوریم و به سال

حقیقدت ایدن اسدت کده در عصدر طالیدی »گویدد: برابر بورژوازی. ُگرگولینی با یقین می
سوسیالیسم جوانان به سوی آن هجوم بردندد و بدا حرکتدی پربدار بده حرکدت خدود ادامده 

آرامدش »پس ززم خواهد بود تا غر  شددن تددریجی سوسیالیسدم در بداتال   64«دادند.
های کارگری و نشان دهیم و سپس رشد بوروکراسی اتحادیهو پارلمانتاریسم را « اجتماعی

هدای را که تمام هدفشان تجارت کردن و بده دسدت آوردن کم  کارهای  محافظهتعاونی
 ی جنگ بود دنبال کنیم.های حکومتی در دورهسفارش یجدید مالی برای خود و حت

های تلدخ ، سال1880-1890ی های قهرمانانهدر آلمان نیز ززم خواهد بود تا با سال
آن ایمدان، آن آرزوی مفدرط، »سخن شویم: نبرد طبقاتی آغاز کنیم و با گرگور اشتراسر هم

را  Bebelمزاجی چون ببد  ها انسان... این حزب که آدم آتشینگرایی میلیونآن احساساتی
سدپس  65«پوشی از خود، خود را وقف آن کردندد.بزرگ کرد و هزاران قل  سوزان با چشم

 یجوی همکداروکنیم کده در جسدتنحراف تدریجی سوسیال دموکراسی را مشاهده میا
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مستحی  کرد. روزنبرگ « اصالحات دموکراتی »ی و خود را در حزب عامیانه بودطبقاتی 
شناسدی اسدت، دیگدر آلمدان مارکسیسدتی فاقدد اسطوره»ناسیونال سوسیالیست نوشدت: 

آرمانی ندارد که به آن اعتقاد داشته باشد و برای آن بجنگد. دیگر قهرمانی به ارتش کارگران 
کار را هدد بدود تدا بوروکراسدی کدارگری محافظدهززم خوا 66«مبارز معرفی نکرده اسدت.

شدد و حاضدرخدمتی کشیشدان ظم موجود نشانده و خدوب تیذیده نتوصیف کنیم که در 
کارگران ساخته شده بود و  *دست هایینپزیستند که با هایی میباز را کرد که در خانهرده
هدای ی راحدت در ادارهنامیدند. یافتن کرسی قانونی با شدیلمی« های مردمخانه»ها را آن

ها دیگر اعتقداد ندارندد کارگری تبدی  به قانون زندگی رهبران منحرف سوسیالیسم شد. آن
هدایی بددون آرمدان کده تنهدا خواهندد، گروهها را در خدمت خود میبلکه خوشند و گروه

 شوند.جذب منافع مالی می
ی دکترین، سوسیالیسم یکی از مفاهیم ضروری خود را به د در همان زمان، در زمینه2

ی طرفدددار مددارکس های اولیددهسوسیالیسددت«. ماتریالیسددم تدداریخی»کندداری انددداخت: 
یالیست فرآیندد  ابزار تولید در زنددگی اقتصدادی معمدوز»بودند با این در  که:  هاییماتر

هدا کده «آلیستایده»برخالف  67«کند.را محدود میاجتماعی، سیاسی و زندگی معنوی 
عدالت و حدو اسدت کده بشدریت دارای  یایدهترین نیروی محر  تاریخ، شان ژرفبرای

سوسیالیسدت ،68آوردها را به دسدت مدیها است و به تدریج در طی اعصار و قرون آنآن
ا با یکددیگر نقشدی های کنونی بر این باورند که روابط تولیدی و روابط اقتصادی انسانه

کیدد میکنند. اما اگر بر پایهتر در تاریخ بازی میمهم کده پیشدتر  ورزندد دی اقتصادی تی
حقوقی، سیاسی، مدذهبی، هندری و « روبنای»د به هیچ وجه  بسیار از آن غفلت شده بود

 ی همه چیز است اما بدا ایدنها معتقدند که پایه، سازندهارزش نمی دانند. آنفلسفی را بی
 69وجود روبنا ارزش خود را دارد و جزپی ززم در تاریخ و زندگی است.

« ماتریالیسدم»و « مارکسیسدم»های منحرف شده معتقدندد کده تنهدا اما مارکسیست
وری آها، آمارها و درصدها را جمدعها شک شمارد. آناست که عوام  انسانی را خوار می
کنند. اما بدا افتدادن در دام را مطالعه میهای اجتماعی و با دقت زیادی دزی  ژرف پدیده

گاهی انسان بازتا  میبا همان دقت روشی که در  مطالعه د و افتدادن در دام نفدوذ دد  یابدآ
 کنند.ها را فراموش میاین پدیده واقعیت هستیروح بشر، 

                                                                 
* pennig.پول خرد ، 
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یابندد کده چده درنمی مند باشدند، قطعداهها تنها به عوام  مادی عالقاز این رو اگر آن
کشاند و چرا این خرده بورژواها، دست رنجور را به سمت مذه  میهای تهیچیزی توده

کدار، افدرادی نشددند مسدّلط بدر حقیقدت های جوان و جواندان بیکردهدهقانان، تحصی 
داری را تقبیح کنند و بده درسدتی مارکسیستی تا بتوانند به روشنی خطاهای سیستم سرمایه

 .را تحلی  نمایند دزی  اقتصادی ظهور فاشیسم
هدا ی تودهبرداری از گرایشات رازورزانهش  جنبش سوسیالیستی در پی ابقا و بهرهبی

های مادی احساسدات مدذهبی را بدا منسدوخ کدردن سیسدتم نیست. اما در عوض، ریشه
ترین راه فرونشاندن َاشدکال  کند. مطمئننظمی، ویران میداری، این منبع رنج و بیسرمایه

جلددو انددداختن زوال «( فاشیسددتی»و مددذه  « سددنتی»گددرا )مددذه  واپس رازورزی
ها در انتظار موفقیت با حقیقتدی داری و ظهور سوسیالیسم است. اما سوسیالیستسرمایه

 آشکار مواجهند که باید آن را در نظر بگیرند: بقای احساسات مذهبی.
داد کده جانشدینی عدالی گرایی آن را مورد اسدتفاده قدرار توان با تیییر شک   مذه می

ی واقعیدت که فریبنده نیست چراکه بر پایده« آلیسمیایده»برای رازورزی فاشیستی است: 
است و هر دو پایش به روی زمین است و توسط مفهدوم علمدی تداریخ و مقصدد عدالی و 

 شود.از خود بیگانگی انسان راهنمایی می پایان  « روحانی  »
این کار نیستند چراکه در بداتال  همکداری طبقداتی  ها توانا به انجاماما سوسیالیست

قاپلند. هزاران مدرد و « ارزشی ماتریالیسم برای عام  انسانیبی»چنان به اند و همرفته فرو
سوزند تا چیزی ]هرچند اندد [ بده دسدت آورندد، هرگدز جدذب زن و انسان بالک که می
طل  و مانتاریسدم فرصدتشوند که دسدت بده دامدن پارلای نمیسوسیالیسم تحلی  رفته

تواند نیروی جاذبش را تنها زمدانی های کارگری عادی شده است. سوسیالیسم میاتحادیه
، هددف غدایی «بهشت روی زمین»به دست آوردن  که ها بیاموزدبه دست آورد که به توده

 سوسیالیسم، نیاز به نبرد و فداکاری دارد.
 



 

 
 
 
 
 

 بخش چهارم

یبی فاشیسم: سرمایهعوام  «ستیزسرمایه»داری فر

ی ی افدراد تشدکی  دهنددهکندد. همدهرازورزی کافی نیسدت، هدیچ شدکمی را سدیر نمی
شان را شان منافع مادیترینمتعص  یفاشیستی به یکسان متعص  نیستند و حت یهاگروه

گاه شان نهفته اسدت. فاشیسدم فراموش نمی کند. نگرانی برای این منافع در ضمیر ناخودآ
هایی که از آن در رنجند مطرح کند تا بتواند آنان درمانی عملی برای بیماری چنینهمباید 

خددمت و مدزدوری  شان را همچنان حفظ کند. گرچه بایدد دررا اغفال کرده، شور و شو 
های بورژوایی سنتی و این همان چیزی است که فاشیسم را از پایه از حزب داری دسرمایه

 ستیزی بدهد.د نمایش سرمایه کندمتفاوت می
ستیزی سوسیالیسم کلی با سرمایهتر ببینیم، بهستیزی را از کمی نزدی اگر این سرمایه

است. پس فاشیسم با ید  تیدر دو  اواییدر سرشتش هرده بورمتفاوت است، در حقیقت، 
ی میدانی، ترین آرزوهدای طبقدهگرایانهی واپسزند: از سویی با ترجمان صادقانهنشان می

ویژه آنان که فاقدد آگداهی های کارگری را بهکند و از سویی دیگر، تودهچاپلوسی آن را می
ها از گردانی آنه سب  رویزیانی کستیزی آرمانگرایانه و بی( با سرمایه2طبقاتیند )بخش 

 کند.شود تیذیه میسوسیالیسم اصی  می
کند. بنابراین فاشیسم مجبور است ها همه را راضی نمیفریبیعوام« کلیدشاه»اما این 

تر سخن بگوید، بدون پیچیدگی و قاب  فهم بدرای کدارگران و دهقاندان تا به زبانی رادیکال
 ی زمین.پای تشنهخرده

نامد، در کالم بسدیار می« سوسیالیسم»که آنان، این ]چیزی[ که خود را خواهیم دید 
هایی بدرای تشدریح دانند. خواننده خواهد پرسید که آیا حرکت به سوی چنین رنجبعید می



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        90

که عوام فریبان فاشیسدت از سودمند است؟ هم فهم این های کالمی واقعااین فخرفروشی
ی بدین ان استفاده کردند و هم تشخیص فاصدلهچه شعارهایی برای مسحور کردن پیروانش

 جا نیاز به عم  متعهدانه دارد.حرف و عم  در این

1 

ی جددی نکدردن بده حملدهامیا  دار نامیددنضد سدرمایهرا بازی فاشیسم این است: خود 
ای بددل کندد. وظیفده گراییملیها را به ستیزی تودهکوشد تا سرمایهداری. ابتدا میسرمایه

ی کالن همراه ی میانی با سرمایهها، خصومت طبقهایم در تمام دورهکه دیدهچنانآسان! آن
ها نیدز مسدتعد ویژه در آلمان، تودهی مّلت است. در ایتالیا و بهبا پیوستگی محکم به ایده

داری داری خدودی کمتدر از دشدمنی سدرمایهاعتقاد به این امر هستند که دشمنی سدرمایه
هدا بده سدتیزی تودهاز این رو فاشیسم با منحرف کدردن سرمایه(. 2خارجی است )بخش 

ناراحتی مردمدی   در برابر اشحامیان مالی در حفاظت از« المللیپلوتوکراسی بین»سوی 
 کند.موفو عم  می

 در ایتالیا
دد  که بعدها فاشیسدت شدد د Sorelهای مکت  سورل بسی پیش از جنگ، سندیکالیست

شان را به ناسیونالیسدمی کده بده طدور قطدع در حدال پیشدرفت بدود سندیکالیسم انقالبی
سرنوشت کارگران ایتالیا از سرنوشت ملت »کشف کرده که  Rossoniچسباندند. روسونی 

 آزمایی برای راهنماییخواستار حو ایتالیا در بخت Labriolaزبریوز « ایتالیا جدا نیست.
هدا در اعدالم گراها و ملیسندیکالیسدت 1جنگ صلیبی در برابر اروپای پلوتدوکرات شدد.

یای بزرگکردن ایتالیا به عنوان  شدان هایموسدولینی در نوشته 2به یکدیگر پیوستند. پرولتار
جنگ بایدد رضدایت اجتمداعی »کرد که مدام تکرار می 1918تا  1915کرد. از کاوش می
های موفو ای مقررات ایمنی مّلتتنها گونه»ها گفت که میثا  مّلت و بعدها 3«پدید آورد.

نده تنهدا مشدک  داخلدی »ی وزیر گفدت: Roccoروکو  4«های پرولتر است.در برابر مّلت
هدای های فقیدر را در برابدر ملتو ملت« المللی توزیع ثروت وجود دارد.ک  بینشبلکه م

های رقی  از شرایط نامناس  مردم ایسه با ملتپرولتر ایتالیایی در مق»دهد: غنی قرار می
بندابراین بدرای بهبدود شدرایط « برد تا از آز یا طمع کارفرمایدانش.کشورش بیشتر رنج می
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را بهبدود « ملدت پرولتاریدا»المللدی های ایتالیایی نخست ززم اسدت تدا شدرایط بینتوده
 5بخشیم.

 در آلمان
بیدان داشدت:  1919سوسیالیسدت در سدال گذار حدزب ناسدیونال بنیان Drexlerدرکسلر 

مدولر وان دن بدرو  بدا بیدان  6«های غربی اسدت.قدرت آز آلمان از هم گسیخته قربانی»
هدا وجدود نداشدته باشدد، داری برای ملتاگر عدالت سابقه»اص  ملت پرولتری نوشت: 

که هرگز پیش تواند به بشر عدالت ارزانی دارد. کارگران آلمانی باید بدانند سوسیالیسم نمی
اند... نبردی که پرولتاریدا بده عندوان داری خارجی نبودهی سرمایهاز این، چون امروز برده

دهد جنگی داخلی اسدت کده دیده در راه آزادی انجام میترین بخش ی  ملت ستممظلوم
 7«علیه خودمان نیست بلکه در برابر بورژوازی جهانی است.

ناپذیر ایدن تلفیدو شدد: ییاتچی شاخص و خسدتگیاما این گرگور اشتراسر بود که تبل
المللدی بده معندای پایدان تمدام ی مدالی بینصنعت و اقتصاد آلمان در دسدتان سدرمایه»

های امکانات آزادی اجتماعی است، پایان تمام رسیاهای آلمان سوسیالیستی... ما آلمانی
پرشدور علیده  هایهای ناسیونال سوسیالیسدت و سوسیالیسدتجوان نس  جنگ، انقالبی

داری و امپریالیسم تجسم یافته در پیمان ورسای پیکار مدی کندیم... مدا ناسدیونال سرمایه
ایم که میان آزادی ملی مدردم و آزادسدازی اقتصدادی ها با دوراندیشی دریافتهسوسیالیست

ی کارگر آلمان ارتباط وجود دارد. ما سوسیالیسم آلمانی را پدید خواهیم آورد کده تدا طبقه
ای عجید  خالصده گوبلز این را در قاعدده 8«مان آزادی آلمان به طول خواهد انجامید!ز

ی آلمان، هیچ پرولتری خواهد که آیندههدف سوسیالیست آلمانی چیست؟ می»کند: می
ی آلمدان دیگدر خواهد که در آیندهنداشته باشد. هدف ناسیونالیست آلمانی چیست؟ می

باشد. ناسیونال سوسیالیسم چیزی نیست جز تلفیو ایدن جهانی وجود نداشته  پرولتاریای
 9«دو مفهوم.

2 

ها به چیزی دیگر ممکن خواهدد بدود؟ دومدین ستیزی تودهآیا همچنان بدل کردن سرمایه
 ها بودند.د یهودی در شرایط دلخواه سپر بالی فاشیسم د
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گاه طبقهستیزی به حالت نهان در ضمیر نیمهیهودی در تمدام  ی میدانی وجدود دارد.آ
داری تمای  داشت که دشدمنانش را قرن نوزدهم، خرده بورژوازی  قربانی پیشرفت سرمایه

فرانسدوی  Toussenelداران و خرده بازرگانان یهودی بداندد. توسدن  فقط رباخواران، بان 
را برگزیدد و « یهودیان، پادشداهان معاصدر»خود عنوان فرعی  فئودالیسم مالیبرای کتاب 

هدا را از یهودیدان کنم کده بان مدام پدیدآورنددگان انقدالب نصدیحت مدیبده ت»نوشت: 
ی میدانی برداری از موضوع نژادپرسدتی بده خشدنودی طبقدهها در بهرهفاشیست« بگیرند.

هدا را بده سدوی داری تودهضدد سدرمایه هیایو گدرایش اطمینان داشتند و نارضایتی مردم
 کردند.مالی خود حمایت می از پشتیبانانو به این مرمیب  ها منحرفیهودی

 در ایتالیا
در ایتالیا، یهودیان در اقلیت مطلو بودند )پنجاه یا شصت هزار نفدر از جمعیدت چهد  و 

به هیچ فریبی فرصت کمی برای موفقیت داشت، گرچه فاشیسم چهار میلیونی( و این عوام
پس از چداپ منشدور کدارگری بیدان  Il Tevere ای  ِتِورهی از آن غاف  نماند. روزنامهوجه 

فاشیسدت « هدایافراطی» 10.داران یهودی سرآمده استاکنون زمان تسّلط بانکداشت که 
 المللی یهکودداری بینعمل بانکهای نادرست اقتصادی رژیم خود را به آسانی حساببه

 11دادند.نسبت می
منحیرف کیردن  ایبدرالیا به تقلید از متحدش هیتلدر و ، فاشیسم ایت1938ی تا ژوییه

 فریبی خود افزود.ی عوامستیزی را به زرادخانه، یهودیاشمشکالت جاریموجه از 

 در آلمان
تر شد. از نظدر عدددی یهودیدان تنهدا ید  درصدد ستیزی در آلمان بسیار محبوبیهودی

دادند اّما پس از جنگ هجوم ناگهانی بدیش از یکصدد هدزار جمعیت آلمان را تشکی  می
ه کرد. نقش یهودیان دنرا از نو ز« ی یهودمسیله»وانی، ود از لهستان، اکراین و لیتمهاجر یه

ی کدافی ها بده انددازهدر زندگی اقتصادی، سیاسی و معنوی قاب  توجه بود. در ر س بان 
هدا نیدز آن را بده یهودی وجود داشت تا به امور مالی عالی هویتی یهودی ببخشد کده توده

قددر نرخی آنهای تد هدای بدزرگ و فروشدگاهدر بازی هدرم اداره راحتی پذیرفته بودند،
یهودی وجود داشت تا خشم دکانداران کوچ  را به سدوی ایشدان براندد، در امدور مدالی 

هدا خدود را قدر یهودی برجسته بود کده آلمانیآنگلوساکسون که آلمان بدهکارش بود، آن
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و سدودبران بدازار بدورس نیدز آن انددازه  بپندارند و در میان محتکران« دنیای یهود»ی برده
های خدود بدانندد. نیدز در گذاران کوچ  آنان را مسئول ورشکستگییهودی بود تا سرمایه

های بازی احزاب مارکسیست به قدر کافی یهودی پر جن  و جوش و درخشان وجود رده
یهود را بدر اسداس  داران و کارگرانداری را پیوند یافته و بان داشت تا مارکسیسم و سرمایه

د در  ای که در قرن نوزدهم جع  شدافسانه د پروتکل بزرگان صهیونیستی طرح فاش شده
ی میانی که در طبقهتر از همه اینتسلط این قوم بر جهان متحد نشان دهد. سرانجام و مهم

کده نگار، نویسدنده و هنرمندد پزش ، خرده دکاندار، وکی ، روزنامه های آزاد دو در حرفه
ی کافی یهودی بود تا بده هنگدام، خشدم د به اندازه شان بودند«آریایی»مورد نفرت رقیبان 

و « آریدایی»داران رهای مردم را در برابر آنان و در نتیجه حمایدت اربابدان صدنایع و باند 
 12بزرگ متخصصان امور مالی یهود را نیز ممکن سازد! یحت

سدتیزی سدتیزی پیدروانش بده یهودیایهنیرنگ ناسیونال سوسیالیسم تبدی  کردن سرم
آید و چون ما ها به دست میسوسیالیسم تنها در مخالفت با یهودی»است. گوبلز نوشت: 

 13«باشیم.ضد سامی هستیم، خواهان سوسیالیسم می
هدای زندانی همدان روح Goetheی مشهور گوته در نتیجه، شاگرد جادوگر در قصیده

هدا را های بزرگ که خدود، آنده بود و با اپتالف مهی  قدرتشد که به آنان پناه بر شیطانی
، «بدودن یدا نبدودن»علیه خودش متحد کرد، محاصره گردیدد و رودررو بدا وضدع دشدوار 

ها را سپر بدال کدرد دید و نه تنها آنها میای را در یهودیتصویر هذیانی هر مشک  آزارنده
ناپذیر و در خدارج ، دشدمنان شکسدتهدا در داخد کار شیطان نیز نامیدشان: آنکه پیش

های خدارجی را پنداشت که این بدنهاند. و میی جهانیمدیران تشکیالت محاصره کننده
 «که او را خواهند کشت.یا باید کشت یا این»

، همده را Herodزند، چدون هدرود او در جنون آزار رساندنی که به خود نیز آسی  می
زده را هدا ایدن قدوم جدنگدذرد چراکده آناز کودکان معصوم نیز نمی یکند. حتعام میقت 

هدا سازند. کشتار در اروپدای شدرقی بده دلید  بیشدتر بدودن جمعیدت یهودیجاودان می
جدا را بداروی شدرقی رایدش سدوم کدرد. آلمان این ناحیه را که فتح کرد، آن .تر بودسنگین

ندژادی شدده بدود بده عندوان نیرنگدی ستیزی که دیگر تبددی  بده تبعدیض بنابراین، یهودی
هدا کشدی تمدام دورانترین نس برداری قرار گرفت و به شک  لئیمانهفریبانه مورد بهرهعوام

 بروز یافت.
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3 

و یهودهدا « المللدیپلوتوکراسدی بین»ویژه در برابدر های مردمی را بدهگرچه فاشیسم توده
د از حمله بده بدورژوازی بدزرگ خدود  بدون رسوا کردن خود تواند دانگیزاند اما نمیبرمی
دقت به آن گوش دهیم، کند. اما رجزخوانی فاشیسم در برابر بورژوازی بزرگ، اگر به پرهی 

 نیست. سوسیالیستیبه هیچ وجه 
ی کدارگر بدا آن ی میانی با بورژوازی بزرگ فر  نمایانی با دشمنی طبقدهدشمنی طبقه

خواهدد تدا بورژوازی بزرگ نیسدت بلکده میی ی میانی در آرزوی حذف طبقهدارد. طبقه
کندد و خود نیز تبدی  به بورژوازی بزرگ شود. فاشیسم که خدود را بورژواسدتیز اعدالم می

گیرد، قصد حمله به نظدم اجتمداعی موجدود را بورژوازی بزرگ را به ُسخره می« انحراف»
رقرار سدازد، خدون  خواهد آن نظم را با تزریو خون جدیدی از نو بمی ندارد، بلکه ترجیحا

هدا را از نبدرد کند در حالی کده همزمدان تودهی میانی را می. بنابراین چاپلوسی طبقهعوام
 کند.طبقاتی و سوسیالیسم پرولتری منحرف می

 در ایتالیا
کند های مهذب را نهی میبورژوازی ُبزدزنه، حمله به انسان»که ُگرگولینی با توصیف این

زنتزیلدو  14گیدرد.، بدورژوازی را بده سدخره می«مور[ مشدک  داردو با کرختی، در فهم ]ا
Lanzillo بورژوازی پست، زشت، فاسد و تباهی یافتده»ها نیز، در زمان اشیال کارخانه »

 16«تدوان»شود. بدرای زندده کدردن جا دم خروس پیدا میاما این 15گیرد.را به ریشخند می
« قانون  پویای تاریخ اجتماعی»آیند:  به صحنه استعدادهای جدیدیبورژوازی بزرگ باید 

« ی کدارگریاتحادیده»ی از سدوی کنگدره 1924دارد که در پنج اکتبر طرحی را اعالم می
کیدد کمتدر بدر نبدرد آشدتی ناپذیر میدان فاشیستی به ر ی گذاشته شدد و عبدارت بدود از تی

میاهر  هدایوهها، یعنی، نبدرد هددایت شدده از جاند  گرها... نسبت به نبرد تواناییطبقه
که توانایی انجام ایدن  هاییای که استعداد و موانایی پذیرفتن مدیریت را در برابر گروهحرفه

ی این دشوار به زبان آشدنا: باشند... ترجمهاند، دارا میعملیات فرماندهی را از دست داده
د بداز  های عامییعنی فاشیست د« شایستگان»بورژوازی بزرگ باید به تدریج جایی برای 

 کند.
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 در آلمان
ها بورژوازی بزرگ را فرزند سر به راه خود کردند. هیتلر به قدر کافی صفت در اختیار نازی

، «بزدلدی مثدالی»ها بورژوازی بزرگ را بده بداد ناسدزا بگیدرد. او ی آننداشت تا به وسیله
امدا  گرفدت.بورژوازی را به بداد تمسدخر می« دیوانگی»و « پوسیدگی معنوی»، «فرتوتی»

ی کشاورز پدی بدانیم که طبقه»نویسد ززم است منظور واقعی او هویدا شد: او می مربعد
اگوسدت  17«.شدودآید از نو احیا میتر میی پایینای که از طبقهدر پی با جریان خون تازه

کده میموریدت  کتابی کامد  را بده ایدن موضدوع اختصداص داد August Winnigوینیگ 
گذار خسته و ی قانونکردن نظم کهنسال اجتماعی و بازتولید طبقه های مردمی جوانتوده

های جدیدد ی خامی که عبارتست از پرولتاریا استعداد آفرینش ارزشماده»رنجور است: 
ها بلکده بدرای خود و عقاید خود را دارد و این نیروها را به جوامع کهنه، نه برای ویرانی آن

 18«کند.شان، تزریو میتر کردنجوان

4 

داری، مگر با رسوایی خود، اجتناب کند، تواند از مشک  داشتن با سرمایهاما فاشیسم نمی
 اش بسیار متفاوت از سوسیالیسم پرولتری است.ستیزیهرچند که سرمایه

پردازان ، سدازماندهی افتخداری دارد. نظریدهنهایدتی میدانی در ستیزی طبقهسرمایه
دهنددگان وام د تنبلداری که به سرمایه مولدداری خرده بورژوا از قرن نوزدهم نه به سرمایه

خود ربداخواری را کده بده  فئودالیسم مالیبردند. توسن  در کتاب د حمله می دارانو بان 
تقبیح کرده درخواسدت « کندمی  میی دوبیلیونی تحکار ملی فرانسه، مالیات دو سالیانه»

با  Proudhon، پرودون Saint-Simonسیمون ها را دارد. پس از سنن باانحصار دولت بر 
ی ترین گوندهترین زنجیر در کدار و غیدر عادزندهعالقه به پول... سنگین»که اعتقاد به این

چ بددهی بداقی اعتبار دوجانبه  تا حددی کده هدی»ی ، ایده«بندی بر مصرف استمالیات
 کرد. مهرحشود، می« کاری مستق هر کارگر تبدی  به پیمان»ی آن که در نتیجه« نماند

کندد و متمرکدز می« ی استقراضیسرمایه»ی خود، حمالتش را به فاشیسم نیز به نوبه
هدای کدارگری را از دارد، در حالی کده تودهی میانی را بیان میبدین ترتی  آرزوهای طبقه

 دارد.داری به مثابه ک  باز میبرابر سرمایهنبرد در 
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 در ایتالیا
هدا و در برابدر بان  1919ها در سدال ی فاشیسدتهای بنیدادین برنامدهبیشتر درخواسدت

داری و ها، توقیف همده ندوع باند انحالل رسته»ی استقراضی سوگیری شده بود: سرمایه
ایجاد ی  سازمان ملی توزیع اعتبار، های بازار بورس، اعتبارات دولتی از طریو بازیسفته

موسولینی « ی تدریجی بر سرمایه...جلوگیری از درآمدهای نادرست، اضافه مالیات ویژه
ایدن »نوشدت:  Popolo d’Italia پوپولتو دیتالیتای روزنامده 1919ژوپدن  19ی در شماره

خدود سدل  داری در نظر داریم: یا صداحبان دارایدی از چیزی است که اکنون برای خزانه
هدا را کنند یا ما کهنه سربازان جنگی را برای مقابله با این موانع اعزام کرده، آنمالکیت می
 «.کنیمسرنگون می

 در آلمان
داری نقش های اعتباری سرمایهفریبی ناسیونال سوسیالیستی، نبرد در برابر سازماندر عوام

ملدی  ییالیست نظدارت و حتدهای گوناگون حزب ناسیونال سوسپراهمیتی داشت. برنامه
، گدروه پارلمدانی ناسددیونال 1930کدرد. بنددابراین در اکتبدر هدا را پیشدنهاد میکدردن بان 
های بزرگ باید بدون تیخیر در که بان این»ها در رایشستاگ طرحی مبنی بر سوسیالیست

هدا، تیییدر  بسدتن بان ،های نازیداد. در برنامهارائه به پارلمان « اختیار دولت قرار گیرند
ی قاب  انتقال به اورا  بهادار غیرقاب  انتقدال و در نهایدت بده اورا  مشدارکتی اورا  قرضه

ر طرح شده بود. اما ایده دد   برچیکدن بردگکی سکودبده ندام  Gottfried Federی گوتفریدد ف 
ر در آرزوی منسوخ کردن سود بدون منسوخ کردن سرمایهدرخشان د  داری ترین ایده بود. ف 

دید ما با سراب سود مقدس فری  خورده است، سود ارتباط کمی بدا »نویسد: د. او میبو
آسدایی ]بدر ... برچیدن بردگی سود که نبدرد غولنکه گواتر با گردش خوپول دارد همچنان

ای است کده نبدرد ح  مشکالت اجتماعی و تنها وسیلهسر آن[ در جهان وجود دارد... راه
بدون آسکیب رسکاندن بکه مالکیکت و  ،کار را به آزادی کارگرانعظیم جهانی بین سرمایه و 

ی صدنعتی را نادیدده گرفتده، تنهدا بده بندابراین او سدرمایه 19«.کندمنتهی می ،تولید ثروت
بددون دارایدی  1826کده در سدال  هو برد چراکه کروپ ی استقراضی حمله میسرمایه

بیست و پنج میلیون مار  اسدت  نسبه کم  ی امروز شرکتش بالک بر مجموع بهُمرد، سرمایه
که با چند میلیون شروع کرده بود، امدروزه بده  بد Rothschildدر حالی که ثروت روتشیلد 
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 رسد.چه  بیلیون مار  می
ر نتیجه گرفت:  د  د بدالی  خود  سرمایه داری دم سرمایهدانیم که سیستبه روشنی می»ف 

ی استقراضدی مدورد طعدن و نفدرین ناپذیر به سود سرمایهتشنگی سیری .جان بشر نیست
از ایدن رو نیدازی بده انقدالب مارکسیسدتی نیسدت. «. کش استهای زحمتتمام انسان

اری را تواندد بیمدکند می... بلشویسم تصور میسرمایه باید وجود داشته باشد و کارگر نیز»
با عم  جراحی مداوا کند در حالی که دلی  واقعی سمی است که باید از بین برده شود... 

متحدی از تمام جمعیت مولد  ید به جبهه که در روسیه ناکارآمد بود اما واژگونی اقتصاد د
های غیر مستقیم گرفته تا کارکنان و کارمندان نیاز دارد: از کارگران یدی تحت فشار مالیات

های صددنعتی، روشددنفکران، داری، افزارمندددان، دهقانددان، مخترعددان و مدددیران شددرکتا
 «.هنرمندان و دانشگاهیان تا در برابر بردگی سود مقاومت کنند

شدان بده گدرو ویژه به خدرده دهقاندانی کده تکده زمینی برچیدن بردگی سود بهوعده
قدرت رسید ادعا کرد کده  که ناسیونال سوسیالیسم بهگذاشته شده بود کم  کرد. هنگامی

 داند.ناپذیری هستند مجاز نمیکه معاف از تصرف و انتقال هایی رادیگر گروگذاری زمین
بردگدی سدود را در چدارچوب سیسدتم  چگونکهاما وقتی فدر تالش کرد توضیح دهد 

هدای داری بر خواهد چید به مشک  برخدورد. او خواهدان اسدتهال  سدریع قرضسرمایه
که مشخص سازد این عملیدات از نظدر ها بود بدون اینها و رهنتمام وامعمومی ثابت و 

هدا را بدا در مالی چگونه ممکن خواهند بود. و پس از اعتراض رسمی به سودها دوباره آن
دهند و تحت درصدی تن می 5راحتی به سود ثابت داران صنعتی بهپشتی آشنا کرد: سهام

ای قادر خواهند بود تدا بده ای و رستهی منطقهبا پایه« های اعتباریتعاونی» نظارت دولتی  
کس سودهای اند  به دسدت هیچ» 20وام اعطا کنند.« قدرت کار»نرخ منظم بر کازها و 

او  21«ی دولتی را به عنوان بردگی سود در نظر نمی گیرد.ها یا اورا  قرضهختهوآمده از اند
 نوشت. 1930این جمله را در سال 

5 

بگریدزد. و در  صکنعتیداری تواند بدون خود افشاگری از حمله به سرمایهیاما فاشیسم نم
 اش بسیار ناچیزتر از سوسیالیسم پرولتری است.ستیزیجا نیز سرمایهاین

ی کدارگر کمتدر بده ویراندی نیدروی محدر  ی میانی نسبت به طبقدهایم که طبقهدیده
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( گدرایش 2دد )بخدش  ش افزودهاستثمار نیروی کار و اختصاصی کردن ارز داری دسرمایه
های خرده بدورژوازی خدود را محددود بده تمام قرن نوزدهم تا به امروز ایدپولوگدردارد. 

اند که انحصدارهای اند و از نیروهای مردمی خواستهمله به رقابت و تمرکز صنعتی کردهح
بده ایدن  آور بدانند. فاشیسدم بدرای ناید  شددنها( را کمتر زیانها و تراستبزرگ )کارت 

های کدارگری را از ی میانی را کرد و همزمان تودهگرایانه چاپلوسی طبقههای واپسخواسته
 سوسیالیسم پرولتری دور نمود.

 در ایتالیا
آقایان صنعت و تجارت کالن را که ایتالیدا را »با شدیدترین لحن  1921ُگرگولینی در سال 

مدورد طعدن و اسدتهزا « ویران کردند[...ی میانی را به گرسنگی کشاندند، ]بخوانید: طبقه
مددا بایددد بدرای پیشددرفت و پیددروزی قطعددی »نوشدت:  Bottaiبعدددها بوتددایی  22قدرار داد.

ی تمرکز سدرمایه... ویژه به دلی  زیر: مخالفت با رشد فزایندهافزارمندان سخت بکوشیم به
تیثیرگدذاری در از نیروهای باقیمانده در اص   مخالف... مانعی نیست که کارگران، عامد  

 23«.پیشرفت صنعت شوند

 در آلمان
شدکنی نقدش فریبی تراستتر بدود، عدوامداری بسدیار پیشدرفتهدر آلمان که تمرکز سرمایه

نباید چند نفر معدود حو استفاده از اقتصاد ملی را داشدته »تری داشت. گوبلز گفت: مهم
شدماری های بیدارایی افراد  باشند! اما در واقع، انحصار چند نفره مسلط است. معدودی

ی مدردم و دزدیددن حد و حصری بدرای بریددن ندان روزاندهاند. این افراد ابزار بیاندوخته
 24«کارشان در اختیار دارند...

بدود. در  شکدههای ثبتملی شدن تمکام شکرکتخواهان  1920ی سال بنابراین برنامه
ها شتاب داشدتند ه است. اما نازیستیزی فاشیسم به سوسیالیسم شبیسرمایه اجا ظاهراین

سازی هیچ وجه اشتراکی آورند. فدر به دقت توضیح داد که این ملیدرکه قاعده را به عم  
ای اسدت بدر جداسدازی و تجزیده. او با سوسیالیسم مارکسیستی ندارد، چراکه آن مقدمده

و دولت صد هزار کارگر کفاش مستق  دارای ارزش بیشتری برای اقتصاد مردم ی »گفت: 
چنین اعالم داشدت کده هم 1920ی سال برنامه 25«ی عظیم کفش.هستند تا پنج کارخانه

شده، تجزیه گردند و به ارزانی به خرده کاسبان اجداره « اشتراکی»های بزرگ باید فروشگاه
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 داده شوند.
گونده در عبدارات را این« سوسیالیسدمی»گرایی ی  دانشجوی جوان نازی، این واپس

خودی خواهدد حرکدت خودبدهناسیونال سوسیالیسم می»توصیف کرده است:  ایبرجسته
سکپ  آن را بکه عقکب، بکه داری را متوقف کرده، ترمزی برایش بگذارد، های سرمایهچرخ
 26«.جا ثابتش کند، در آنی شروعش برگرداندهنقطه

6 

ی بده هایش بازگشدته، مسدتلزم بازگشدتداری تیییدر شدک  یافتده کده بده ریشدهاین سرمایه
ای خرده ی نمونههای پیشین است. ناسیونال سوسیالیسم برنامهزمان *خودکفایی اقتصادی

تنظیم  1800ی فیلسوف آن را در سال Fichteرا که فیخته  ی تجاریدولت  بستهبورژوازی، 
قیمت تمدام  .کرده بود نبش قبر کرد. رقابت نفرین شده از چنین دولتی رخت بربسته است

گونه خطر اضافه تولید یدا کمبدود و نظارت همگانی تثبیت شده است، هیچکازها از طری
یافتن تقاضاهای مکمد  بدرای موجدودی تادمین شدده اسدت و بدرعکس.  ،وجود ندارد

گزار کس نیز فقیر نیست. هدر شخصدی خددمتتواند ثروتمند شود اما هیچکس نمیهیچ
ارد. اما چنین اقتصادی تنهدا دای از ثروت جامعه دریافت میجامعه است و سهم عادزنه

خود را از دنیای خارج جدا سازد و از رقابت  زمانی ممکن است که دولت مورد نظر کامال
رو دولت باید انحصار تجارت خارجی را در دسدت داشدته اینالمللی برحذر باشد. ازبین

 داخلی را رایج کند. باشد و پول کامال
سیسدتم  27چاتارده تتا انبتالل المتانو در گرگور اشتراسدر فیختده را خواندده بدود: ا

درآمد موفقیت انقالب آلمدان زوالش پیش»کند، سیستمی که داری لیبرال را رد میسرمایه
کند که نه به سود بلکه به نیازهدای ملدت ی خود اقتصادی را پیشنهاد میو به نوبه« است.

ی هر عاو جامعه در زمینه برآوردن نیازهای: »Ottoرساند یا به تعبیر برادرش ُاتو یاری می
قانون نادرست عرضه و تقاضا باید منسوخ شود، قیمت تمدام  28«پناه.غذا، پوشا  و جان

کیفیت مدورد نیداز  وکازها توسط دولت تثبیت شوند و توازنی مطمئن بین کمیت موجود 
ها مشکالت اجرایی ایدن سیسدتم را پنهدان پدید آید. با این وجود، ناسیونال سوسیالیست

                                                                 
* autarky نیاز به جهان خارج.صادرات و بی: به معنی اقتصاد بسته و بدون اتکا به 
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نداشتند. از این رو آنان تصمیم به تجربه کردن ایدن کدار در بخدش کشداورزی بده عندوان 
کیدد بیا داری لیبرال بیروناز اقتصاد سرمایهمی مواند ای که نخستین حوزه ید گرفتند. اما تی

 ایین های اقتصادی باید به دهقانان بپیوندد و ]خود را[ بازود، دیگر گروه دیر یا»کردند که 
را  10)بدرای در  چگدونگی بده عمد  آوردن ایدن ایدده بخدش  29«گار کنندد.اصول سداز

 بخوانید(.
المللی ممکن خواهد بود: نیاز به از منسوخ شدن رقابت بین پس چنین اقتصادی تنها

امدور مربدوط بده »های تجاری و صدادراتی های گزاف دارد. موازنهیعنی تعرفه هودکفایی
اش را روی خا  خودش تدیمین د نیازهای زندگیهر شخصی بای«. »انددوران سپری شده

نخست ززم است تا به شهروندان آلمانی غذا برسانیم و سپس به فکر صدادرات  30«.کند
شدند باید در داخ  کشدور بده دنبدال بدازار کازهای آلمانی که پیشتر صادر می 31باشیم.

. در تسیزی ای بحدران کشداورها اعالن داشتند کده بحدران صدنعتی نتیجدهباشند. نازی
رود و های کشداورزی بدا تجدیدد نظدر بداز مدیهای گزاف، قیمت فرآوردهی تعرفهنتیجه

 کشاورزی اصالح شده، توانا به جذب محصوزت صنعتی خواهد بود.
دسترسی پیدا کرد؟ با اعتماد به دولدت و بده « اقتصاد بسته»توان به این اما چگونه می

ی داخلی آوردن پول جدید که فقط برای استفاده انحصار درآوردن تجارت خارجی و پدید
گذر کردن از اسدتاندارد طدال شدرط ضدروری بدرای »و مستق  از طال است. فدر نوشت: 

گیرد ]و اقتصاد سالم در رایش سوم است. اقتصادی که در آن، دوباره کار بر پول پیشی می
 «ارزش بیشتری دارد[.

7 

خدرده بدورژوازی و کدارگرانی بدا ایدن طدرز تفکدر هایی که فاشیسم بر سدر راه یکی از دام
گرایی فریبی رسدتهاست. در بررسی دقیو، سه نیرنگ آشکار در عوام *گراییگذارد رستهمی

 آید:فاشیسم به دید می
بداقی « غیدر پرولتدر»د به کارگران با طرز تفکر خرده بدورژوایی وعدده داده شدد کده 1

ا پا  کردن تقسیم شدید میدان سدرمایه و کدار و تواند بمانند. باید گفت این عم  نمیمی

                                                                 
* Corporatism 
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رییس و کارمند انجام شود اما با آشتی دادن دو گروه دخی  در تولیدد، چدرا! ایدن کدارگران 
توانندد زنددگی خدرده بدورژوایی داشدته باشدند: های اشدتراکی می«رسته»مطمئنند که در 

کده تدر از همده اینهمو م های پیری دو امنیت در سال« حقو  عادزنه»تامین موقعیت، 
واقعدی در « همکداران»ها با مناسبات یکسانی رفتار خواهند کرد درسدت مثد  رسسا با آن

 اجرای وظایف تولیدی.
 د بده خدرده بدورژوازی  قربدانی رقابدت انحصداری بدزرگ و در حدال پرولتدر شددن2

قدرون  داران کوچ ، خرده تاجران و...(، قول نظم اجتماعی جدیدد بدا الهدام از)کارخانه
« حو داشدتن»داری داده شد، رژیمی که در آن نه رقابت و نه وسطا و سالیان پیْش سرمایه

مستق  خود « هایرسته»مطرح نیست بلکه در آن خرده تولیدگران، سازماندهی شده و در 
 شوند تا دوباره ثبات و امنیت خود را بازیابند.حمایت می

جدایگزین رژیدم پارلمدانی طفیلدی و « ایدولدت رسدته»کده آخرین وعدده این د و3
های تجداری و هندصالحیت خواهد شد. دولتی که در آن تمام تولیدکنندگانی کده در بدبی

های مربوط به خود حاور خواهند داشت و منافع عمومی اند در بخشای گرد آمدهحرفه
 به نام خیر مشتر  آشتی داده خواهند شد.

 یسدهفاشیسم نیست بلکه در تمام  ویژگیتنها  ی خرده بورژوازیگانهاین اتوپیای سه
گرایی و تفکر خرده بورژوایی به خود گرفتده های گوناگون واپسنوزدهم بروز یافته و شک 

 بود.
شدان را منحد  شده *هایدر آخرین قدرن ]هدزاره[، خدرده بورژواهدا افسدوس صدنف

داری پرتاب کرد. رقابدت دفاع به جنگ  سرمایهخوردند. لیبرالیسم اقتصادی آنان را بیمی
ها به دنبدال سدد کدردن ایدن ی کارگرشان کرد. بنابراین آنرحم آنان را خرد و وارد طبقهبی

 داری بودند.سرمایهی پیْش حرکت رو به جلو و در آرزوی بازگشت به مرحله
در فرانسه( و کلیسا برای رسیدن به مقاصد  †گرا )حزب مونارشیستی واپسهاحزب

هایشدان ها را در برنامهی صنفگرایانه سود جستند و تیسیس دوبارهخود از این دید واپس
های قرون وسطا را جع  کردند که چیزی نبدود جدز گرایی صنفگنجاندند. آنان با گذشته

چده ترین شباهتی به آنای قرون وسطا در واقع کمهای تکذی  زمخت تاریخ. صنفگونه

                                                                 
* guild 

 طل سلطنت †
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ها لحظاتی گذرا در قرون وسطا را به خدود شود ندارند. این صنفها تصور میامروز از آن
تیییدر کلدی  اییهدا داری به سدرعت سدب  انحدالل آناختصاص دادند و پیشرفت سرمایه

ردندد: در میدان ماهیتشان شد. آنان دیر ظداهر شددند و در قلمدرو محددودی پیشدرفت ک
نامیدده « های آزادحرفده»در این زمینده نیدز  یپا. و حترهای خردهاکافزارمندان و کس  و 

 شدند.می
از سویی دیگر، صنعت بزرگ که در قرون وسطا رو بده رشدد بدود از سیسدتم صدنفی 

ای هددای تجدداریآن را در انجمن ،ی ایددن صددنعتگریددزان بددود. بددورژوازی  پدیددد آورنددده
 32ها بود.کرد که به کلی متفاوت از صنفسازماندهی 
ها نقشی به مراتد  کمتدر شد، صنفداری گسترده میکه روش تولید سرمایههمچنان

ها ُمندادی یافتند. بنابراین در فرانسه، انحصدارهای سدلطنتی کارخاندهدر قلمرو اقتصاد می
 Turgotرگو ی  سیستم صنعتی شدند. وقتی توصنایع مدرن بودند و از طرفی موج  سلطه

ها را منح  کردندد، آندان پیشدتر از آن ( در فرانسه صنف1791( و سپس انقالب )1776)
که مانع « آن زنجیرهایی را گسسته بود»داری خود در حال احتاار بودند. سرمایهخودیبه

 33پیشرفتش بودند.
ها شکاف میدان سدرمایه و کدار، نبدرد طبقداتی، بسدیار زود در صنف یبه عالوه، حت

سازری اربابان به سرعت تمام قدرت را در اختیار گرفت و تبدی  شددن  دیدار شد. مهانپ
تر کرد. این کارگر روزمدزد مداهر تدا قدرن کارگر روزمزد ماهر به ارباب را مشک  و مشک 

دژی برای الیگارشی هوشیار »بود،  *هفدهم پرولتر واقعی بود. صنف ی  انحصار کاستی
 34«.و حریص

های قرون وسطایی را دادند گرا و کلیسا پیشنهاد احیای این صنفواپسهای اما حزب
 که دیگر با تکام  اقتصادی از ُمد افتاده بودند.

ای از نویسدندگان  کاتولید  ، گدروه نخبدهسیدهی اول ایدن بنابراین در فرانسه در نیمه
، Villeneuve – Bargemontد بارژمون  ، ویلنووBouchez، بوشه Sismondi)سیسموندی 

ی و دیگران( جنایت برآمده از رقابت را تقبیح کرده و خواستار تیسدیس دوبداره Buretبوره 
( بیدان 1865) نامه بته کتارگراندر  chambordای شدند. ُکنت  شامبور های حرفهسازمان
را « های آزادتشکی  رسدته»و « ی کارگر بوده استسلطنت همواره پشتیبان طبقه»داشت: 

                                                                 
* caste 
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را گنجاند. « گراییرسته»طور رسمی کلیسا در دکترین خود به 1870پس از خواستار شد. 
ی آرام تنها راه بازگشدت بده جامعده»، اعالم داشت: 1871در  Lilleی کاتولی  لی  کنگره

های ی کار از طریدو سدازمانی وحدت در زمینهی سلطهپیش از انقالب، تیسیس دوباره
 «کاتولی  است.

را منتشر کرد کده در آن پدس  *ِرروم ن ووارومی نامهزدهم بخشپاپ لئوی سی 1894در 
ای ی جامعه را به دو طبقه تقسیم کرده و ورطهبدنه»داری که سرمایهاز مشخص کردن این

، برای درمان شرارت بازگشت به گذشته را پیشنهاد «ها پدید آورده استنا  میان آنخوف
اندد... پدس باعدث ها را از سدر گذراندهصدنفی طدوزنی تدیثیر مان تجربدهنیاکان»کرد: 

بعدها زتدور دوَپدن « گونه جوامع را شاهد باشیم.جا تشکی  اینرضامندی است اگر همه
La Tour du Pin گفدت کده طل  بدود بدا امیددواری میکه هم کاتولی  و هدم سدلطنت

زین  سازشددی طبیعددی را جددایگ»ها کددارگران و کارفرمایددان را آشددتی خواهنددد داد و صددنف
 35«های نادرست خواهند کرد.بندوبست
 ها آن هم در صورتی که کامالها یا رستهگرایان فقط با نقش مشورتی این صنفواپس

ها تابع  دولت سیاسی باشند موافقت کردند. سیاست اول است! از نظر کنت  شامبور رسدته
هدا ور دوَپدن آنباشدند. از نظدر زتد« های انتخدابی و حدو ر یپایگاهی برای حوزه»باید 

خواهند بود. امدا فراتدر از « های سیاسیهای طبیعی و تاریخی تمام بدنهبرترین دانشکده»
ها بدرایش در حکدم ی اینها دولت، سلطنت مطلقده یدا مقتددر کد  اسدت کده رسدتههمه

 36هستند.« ای در مسای  اقتصادیهمکاران ساده»
و احیدای آن بودندد، مصدلحان گرایان خواستار بازگشت به گذشته در حالی که واپس

های قدرون وسدطا، در رسیدای اجتماعی قرن نوزدهم، بدون خواست بهبود عملی صدنف
کارگران بودندد. امدا « سازماندهی»ی مدرن و ها برای جامعهکاربرد اصول اساسی صنف

)کدارگران و « تولیددگران»سیمون خواستار مربوط کردن  ها میشوش بود. سناین خواست
هدوادارانش اصدرار داشدتند کده  37صنعتی بود.« هایرسته»ها با هم( به خانهصاحبان کار

های جامعه در قرون وسطا تفاوتی با اصول اساسی سازمان»ی آینده جامعه« اصول نوین»
مقررات قانونی قصد برقراری نظم در ارتباطات صنعتی دارند. سدپس .« »شتداخواهند ن

ها خطور کدرده و بده نیداز اتحداد و سدازماندهی نتازگی به ذهای وجود دارد که بهمؤسسه
                                                                 

* Rerum Novarum 



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        104

ها ارجداع ی کنونی اجازه دهد ما به رسدتهجایی که شرایط جامعهپاسخ داده است... تا آن
ها در بسیاری موارد ناقص بودند... امدا مدا سدازماندهی کنیم. بدون ش  این سازمانمی

ها هایی به ندام رسدتهمؤسسه نادرست را بدون هیچ بنیاد جایگزینی ویران کردیم... چراکه
جا نتیجه بگیریم کده صداحبان خواهیم در ایند وجود داشتند، ما نمی ها بیزاریمکه از آن د

هایی بدا هددف دادند.... از این رو کوشدشها را تشکی  میاین مؤسسه صنایع نباید الزاما
پرودون  38«یم.آورآشکار بازگرداندن نظم از طریو سازماندهی جدید کارگری به عم  می

دد را  اصناف کدارگری های طبیعی کارگری بر مبنایی جدید دی سازمانتیسیس دوباره»نیز 
 39«خواستار شد.

طلبان  طرفدار جدایی ها و سلطنتمصلحان اجتماعی قرن نوزدهم نسبت به کاتولی 
ر بده آن تری نبودند و یا اگدی واضحبگیر، دارای ایدهمیان سرمایه و کار و کارفرما و حقو 

گاه بودند در آرزوی پایان بخشیدن به ایدن جددایی و زندده کدردن یدا تجدیدد مصدنوعی  آ
تولیدگران  کوچ  مستق  بودند. )اما باید اشاره کرد که پرودون برای صنعت کالن  مدرن، 

های استثناء قای  بود چراکه معتقد بود این صنعت بایدد ملدی شدده و بده دسدت سدازمان
 کارگری اداره شود(.

های کدارگری، و طرفداران اتحادیده *«بهبودخواهان»حقیقت دارد که جانشینان آنان، 
کدردن کدارگران بده « غیدر پرولتدری»های تولیدگران مستق  را رد کردند و امیدوار به رسته
ها برسند، از راه تمرین خواستند از طریقی دیگر به این رستههای دیگری بودند و میروش

خواستند که از راه پیشرفت مدوازی ها میهای کارگری. آنسازمان در« همکاری طبقاتی»
ی هر گروه در صنعت، ایدن های کارگری و قدرت تجربههای کارفرمایان و اتحادیهانجمن

توانندد در تولید را با هم آشدتی دهندد. آندان خوشدبین بودندد کده می« ضروری»دو عام  
د، ابتدا در هر اتحادیده و سدپس در تمدام مدیریت صنایع همگام با کارفرمایان سهیم باشن

 کشور و از طریو تیسیس پارلمان اقتصادی.
او پدس  40شهر بدود.ی درخشان این آرمانپیشتر نماینده Boncour-Paul ربونکو د پ 

ویژه در آلمدان و نیدز ایتالیدا، از جنگ بسیاری بهبودخواهان را در کشورهای گوناگون و به
کردندد کده جا، بهبودخواهان فکر میهمه ی خود کرد. تقریباهفرانسه و دیگر کشورها شیفت

رغم فدرا رسدیده اسدت. و بده« گرایی و همکاری طبقاتیدموکراسی اقتصادی، رسته»زمان  
                                                                 

* reformists 
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المللی همچندان در سدودای هایی که ازشان در رنج بودند، بهبودخواهی بینتمام ناامیدی
شدان را بدا اصدول ها موافقتحادیدهات زیست: بدرای مثدال در سدوییسشهر میاین آرمان

کدرد اعدالم بنددی میطور قدانونی کدارگران و کارفرمایدان را طبقهکه به« ایجوامع حرفه»
 Wiener Arbeiter وینتر اربتایتر تستایتون داشتند. در اتریش کمدی پدیش از شکسدت، 

Zeitung ه کنند.گرایی استفادی رستهخوبی از ایدهتوانند بهمی»ها نوشت: سوسیالیست» 
را مطدرح « گرایانهسازماندهی مشتر  تولید با طرح رسته» De Manدر بلژی  دوَمن 

از بده رسدمیت »( این سازماندهی مشتر  POBی حزب کارگر بلژی  )کرد که در برنامه
دنا شناختن اتحادیه ها و قراردادهای صنعتی به سمت تیسیس شورای اقتصادی به جدای س 

 41«خواهد رسید.
( شورای اقتصاد CGTی کارگری فرانسه )ی اتحادیه«برنامه»ی کنندهتکمی  در فرانسه

مرکد  از نماینددگان واجدد شدرایط برگزیدده شدده از سدوی بدازترین هیدیت »ملی بدود 
های کدارگری المللی اتحادیهکنفدراسیون بین یحت 42«های کارفرمایی و کارگری.سازمان

کده در اصد  بده معندی همکداری کارفرمایدان و »ای واقعدی بدود در رسیای دولت رسدته
 43«.ی اشتراکی واحدی استبگیران در سازمان یا مؤسسهحقو 

ای موافقند. برای مثدال های رستهو بهبودخواهان همواره با نقش مشورتی این مؤسسه
بده حکومدت در تصدمیماتش »ی کارگری فرانسه، پارلمدان اقتصدادی تحادیهی ادر برنامه
 ماند.گذار باقی میشود. دولت سیاسی قانوناما جانشین حکومت نمی«. دهدالهام می

شدود. فاشیسدم گرایدان و بهبودخواهدان نزدید  میفریبی فاشیستی پیوسته بده واپسعوام
خرده تداجران قدرون وسدطا را از آندان وام  های افزارمندان وی احیای صنفپیشاپیش ایده

و مفهدوم پارلمدان  مشدورتی  « همکاری طبقداتی»ی گرایی بر پایهی رستهگرفته است. ایده
گرایان و اقتصادی را از بهبودخواهان وام گرفته است اما از دو منظر ضروری همراه با واپس

 کند:آرایی میدر برابر بهبودخواهان صف
شان را در چدارچوب دولدت سیاسدی دمدوکرات گراییرآنند تا رستهد بهبودخواهان ب1

 ها در چارچوب دولت سیاسی اقتدارگرا.تنظیم کنند و فاشیست
ای همدراه بدا تمدام شان در هر رسدته«همکاری طبقاتی»خواهند د بهبودخواهان می2

بدر  ای ندهها بر پا کردن دولت رسدتههای کارگری باشد اما هدف فاشیستحقو  اتحادیه
 های کارگری وابسته است.های آزاد کارگری که بر اساس اتحادیهمبنای اتحادیه
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 در ایتالیا
شدده توسدط اعالم« ایرسدته»ی نامهمدلی پیش روی موسدولینی وجدود داشدت: اسداس

بخش ایدن گداه عملدی نشدد. الهدامدر فیومده کده هیچ 1920دانونتزیو در هشتم سدپتامبر 
گرایانه بود. در شهر افزارمندان  کدوچکی چدون فیومده ده واپس نامه آشکارا ]بینشی[اساس

کده در طدول چنان»ی اجباری پدید آمد که از استقالل برخدوردار بودندد، ]درسدت[ رسته
مبدارز پیشدین  ،امدا طدراح آن«. چهار قدرن باشدکوه دوران  کمدونی تیسدیس شدده بودندد

ی پارلمدان  اقتصدادی هبودخواهانهی ببا ایده de Ambrisهای کارگری، د  آمبریس اتحادیه
 44ها نیز آشنا بود.ی رستهی برگزیدهمرک  از شصت نماینده

در همان زمدانی  از بهبودخواهان نیز وام گرفت. تقریبا موسولینی عالوه بر آن مستقیما
های مشدورتی بدنده»که فدراسیون کارگری ایتالیا پیشنهاد داد که قانون بایدد بدا توجده بده 

ای های شایسدتهدر آینده پارلمان»او به دوستی نوشت:  .تنظیم شود« ی کارگریهااتحادیه
در  فاشکیاو در مجمدع  45«شدوند.خواهیم دید که جایگزین ید  پارلمدان ناشایسدته می

مدا  ،نمایش سیاسی حاضر برای ما کافی نیسدت»بیان داشت:  1919بیست و سوم مارس 
ایرادی که به ایکن برنامکه وارد اسکت ایکن . خواهان نمایندگی مستقیم تمام نظرات هستیم..

 1919ی سدال و در واقدع برنامده« گرایی بازگردانده. هکب ککه چکه؟است که ما را به رسته
ونقد  و غیدره بدا ایجاد شوراهای فنی  ملی کدارگری، صدنایع، حم »ها خواستار فاشیست

 شد.« هاها یا اتحادیهانتخاب از سوی تمام حرفه

 در آلمان
ویژه در پایدان جندگ از گرای آلمانی، بدهفیخته تا کنون بسیاری نویسندگان  واپساز زمان 

نویسدد: های قرون وسطایی حمایت کردند. مولر وان دن برو  میی صنفتشکی  دوباره
کاران با شدعار و محافظه« شوراها»ها با شعار منطقی بود که به پارلمانتاریسم که انقالبی»

ای  خود، این مسیله را حمله ببریم... آنان در احیای حقو  رسته ها خواستارش بودندرسته
ای مدددرن مطددرح کدده بدده عنددوان ایددده شییانجوی تدداریخی و رمانتیدد وندده در جسددت

ناسدیونال « ی عزیمدتنقطده»نوشدند: ها نیز از همین چشمه آب مینازی 46«کنند...می
ها و ای صککن حرفکه نجکایش  سیسکتمگروح و »سوسیالیسدم بده تعبیدر گرگدور اشتراسدر، 

 47.«های قرون وسطایی استرسته
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ای در های حرفدهدر رسدته اتحاد کارفرمایدان و کدارگران»ی فدر از بهبودخواهان ایده
... برای هدایتشان به سدوی هددف مشدتر  تولیدد ملدی در  یهای گوناگون اقتصادشاخه

کارفرمایدان و »ها، در این رسدته 48را قاپید.« دوجانبه تفاایی مطمئن و احساس مسئولی
هددا در پیددروی از نازی 49«.بنشددینند حقککوق یکسککانتواننددد در کنددار هددم بددا کددارگران می

ی ی مجلس مشورتی اقتصادی مرک  از شدوراهای اقتصدادی برگزیددهبهبودخواهان، ایده
دار جل  منافع گوناگون باشدد که عهده را ای با ی  مجلس عالی اقتصادی در ر سمنطقه

 50ای از خود تبلیک کردند.چون ایده
« گراییرسدته»فریبی ی عدوامداران، پشدتیبانان مدالی فاشیسدم، دربدارهکالن سدرمایه

کردند؟ تا زمانی که فاشیسم قدرت دولتی را قباه نکرده بدود آندان از فاشیسم چه فکر می
گاه بودند. عواممزیت عوام ها فاشیسدت فریبی بسیاری خرده بورژواها را بده صدففریبی آ

گدردان های کارگری و نبرد طبقاتی رویکشاند. بسیاری کارگران را از طرفداری از اتحادیه
 مقدار گردانید.کرد و دموکراسی پارلمانی را بی

گرایی، هدر شدک  کلی بدا رسدتهرغم تحملشان، در خفا و بدهاما پشتیبانان فاشیسم به
شان دشمن بودند. آنان در کدار و نیدز نبا قربانیا« سطحیهم»همکاری طبقاتی و هرگونه 

شدان ای بدا کارکنانی برابرگوندهخواهند که دستور بدهند و هیچ رابطدهی خود میدر طبقه
شان خواستار حو نظارت و مشارکت در که قربانیاننداشته باشند. و بیش از هر چیز از این

 مدیریت اقتصادی باشند در هراسند.
کده در ایتالیدا کدارگران اندد، هنگامیرا فراموش نکردههای پس از جنگ ها وحشتآن

ها را اشیال و حو مدیریت تولید را مطالبه کردند و در آلمان شوراهای سدربازان و کارخانه
طور سیسدتماتی  هرگونده هدا بدهکارگران چند روزی تنها قدرت قانونی بودند. بنابراین آن

ندد. در کندگذر آن را پدذیرفت، ویدران مدیگرایی و نظارت کارگری که باید زوردی از رسته
وعدده داده شدده بده کدارگران صدنایع فلدزی پدس از اشدیال « نظارت کارگری»ایتالیا قول 

مخدالف قدوانین  ی عم  نپوشید. در آلمان رسسدا، کدامال( هرگز جامه1920ها )کارخانه
هرگونده سدنگ غالذهایی چدون شدوراهای  ُپتداس و بودند و در سازمان 1919« اشتراکی»

 کردند. دی کارگران را رهمکاری مؤثر با نماینده
اگر در عم  آن را پذیرفتندد تنهدا وقتدی  یخواستند و حترا نمی« هارسته»کارفرمایان 

از صداحبان  Mathonَمتدون  مفهوم شده بودند. بنابراین مثالها نارسا و بیستهربود که این 



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        108

هدا کده تدا کندون در آرزوی آن»ندد کده کصنایع فرانسه از این حقیقت اظهدار تیسدف می
ی اشدترا  کدارگران در مددیریت و گاه دربدارهبدهها بودند با همکداری گاهبازسازی  صنف

اص  »رییس باقی بماند. َمتون  طلقاند. این قلمرو باید مل  در  شده« سودهای تجاری
یالتی دارندد کده که آنان تشدکهای اقتصادی... اینی کارفرمایان در رستهرانی یگانهحکم

جایندد... ازختیدار آنوچرا و مسدئول تامچونبی اند و بنابراین فرمانده  یسیس کردهها را تآن
توانندد کده میباشدند... اینجاها میترین شخص برای رهبری آنها واجد شرایطکه آناین

اوت ی ززم قادتنهایی با تشخیص کافی و گستردگی دید با شایسدتگی تمدام و تجربدهبه
گیدرد و نتیجه می 51پذیرد.را می« کنند... و ]وجود[ شخص مسئول، ضرورتی مطلو است

از رسسا تشکی  شود. اما َمتون با پذیرش این قلمدرو  گرایی اقتصادی باید منحصراکه رسته
و بحدث بدر  سوسیالیسکتیهای خصوصی هیچ زیانی در اشترا  رسسا و کارگران در رسته

 بیند.یط کاری نمیسر مشک  دستمزدها و شرا
 52اند چه موریس ُالیویدهنوشته« گراییرسته»ی ی کارفرمایان فرانسوی که دربارههمه

Maurice Olivier ن ی  نظر دارندد: کدارگران نبایدد در  Loucien Laine 53و چه لوسین ل 
ی خدود هیتلدر در لحظده« زاسدت.ومرجایدن هرج»ادی شدرکت جویندد: صدمدیریت اقت

نظرتدان »از او پرسدید:  1930خلوص نظر مشابهی داشت. وقتدی ُاتدو اشتراسدر در سدال 
او بدا « سدنگ چیسدتغالذمعددن ارگران کیمددیریتی اقتصدادی بدرای  دد ی خدوددرباره

تواند وجود یگری نمیمنصفانه است، چیز د کامال ]فعلی[ سیستم»خشمناکی پاسخ داد: 
 54«مدیریتی با کارگران یعنی مارکسیسم... داشته باشد. هم مالکیتی و هم

اند با خدرده بدورژوازی  مستق  دشمن« هایرسته»گونه که با داران همانکالن سرمایه
خواهندد داران  کوچد ، خدرده تداجران( نیدز دشدمنی دارندد. آندان نمیمستق  )کارخانده

شدوند. نیدز هدا حمایدت می«رسته»از جان   ،پا را ببینند که در رقابتتولیدکنندگان خرده
ای قدرار در سطحی منطقه هستند که تحت آن تمام منافع عمال« ایدولت رسته»مخالف 

خواهند منافعشان را با منافع دیگران همساز کنند بلکه با در هم شکسدتن و گیرند. نمیمی
 ع خود هستند.چاپیدن هر کس دیگری در پی استیالی مناف
های گسترده مشیول نکدرد، ها خود را به تودهحزب ناسیونال آلمان که برخالف نازی

خود بیدان کدرد:  1932ی سال داری بزرگ را در برنامهبا شجاعت تفکرات درونی سرمایه
 «کنیم.ای را رد میما دولت رسته»
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د را بدرای ها چون طاووس پرهدای صدنفی خدوخواهیم دید که چگونه فاشیستمربعد
دارندد گرایی را نگداه میرسته از ایتنها سایهگذارند اما در عم  ایش مینمنمایی به قدرت

 مبادا پشتیبانان مالی خود را مییوس کنند.

8 

هدا فاشیستی چنینند. برای تجزیه و تحلید  کدردن این« ستیزیسرمایه»ترکیبات ضروری 
شدده و الیسدم، دکتدرین تعریفریزی مشخصی ززم است. فاشیسم برخالف سوسیطرح

گفتدده:  Pierre Geromeتوانددد داشددته باشددد. آنچنانکدده پیددر ژروم همگددونی ندددارد و نمی
هدا فریبی بسته به هر کشور و در هر کشدور بسدته بده طبقدات اجتمداعی و موقعیتعوام»

های فاشیسم وجود دارد وجده تمدایز کمدی قدر تناقض در برنامهکه چهمتفاوت است. این
جا تنها به خطوط کلدی فاشیستی که در این« ستیزیسرمایه»رو ازاین 55«ی آن است...برا

که آن بسنده شد بسیار ناپایدار است. و باید این حقیقت را نیز به حساب آورد که همچنان
هدا را هایش را افشا کند، آنکه بخواهد برنامهشود، پیش از آنفاشیسم به قدرت نزدی  می

 ازد.اندبه کناری می
گداه، سوسیالیسدتویژه هنگامی که فاشیسم )بیهدوده( میبه ها، کوشدد تدا کدارگران آ

«. محکدم کندد»اش را ها را اغفال کند مجبور اسدت برنامدهها یا سندیکالیستکمونیست
گاه فقط ی  فاشیسم نمی مبهم را پیشنهاد کند )چراکه « گراییرسته»تواند به این کارگران آ

خورد( اما به صدورت افتخداری، اصدالحات طبقداتی را شکست می هادر فری  دادن آن
کنددد بلکدده خددود را کنددد کدده اصددول سوسیالیسددم را رد نمیتنها ادعددا میپددذیرد و نددهمی

 کند.از احزاب سوسیالیستی معرفی می ترسوسیالیست

 در ایتالیا
مخدالف  خود بدا سوسیالیسدمخودیفاشیسدم بده»دارد: بیان می ی فاشیست ایتالیارساله

فاشیسدم هرگدز »نویسدد: ُگرگدولینی می« انحراف نظری و عملی آن چرا.»اما با « نیست.
هایش که ضروری است و باید اعتراف سوسیالیسم را از پیروی جریان خود و وعده به قول

نسدبت بده سوسیالیسدم اصدی  »فاشیسدم «. کنددتوان آن را رد کرد مندع نمیکرد که نمی
 56«ودی دارد.جسارت بیشتری برای بهب
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 در آلمان
محدو اسدت کده آن را بدا  جنبش کارگری آلمان جنبشی کدامال»گوید: گرگور اشتراسر می

مدا بدا »گویدد: گدوبلز نیدز می 57«کنیم.ها، شناخته و تصدیقش مدیترین رضایتاصولی
ی کارگری است سر ستیز نداریم اما ]این جریدان کندونی[ مارکسیسم که ی  جنبش طبقه

های واقعدی در آلمدان و تمدام اروپدا مدا تنهدا سوسیالیسدت» 58«اسدت... تحریفی از آن
 59«هستیم.
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گاه، پشتیبان اتحادیهفاشیسم بی  شناساند.های کارگری میشرمانه خود را به کارگران آ

 در ایتالیا
های کدارگری موسدولینی بزرگتدرین اهمیدت را بده جندبش اتحادیده»نویسد: ُگرگولینی می

هاشددان و هددای کددارگری[، اتحادیههددای کددارگری ]تودهگروه دهددد. او نسددبت بددهمی
ها را به نمدایش چراکه تالش مستمر و پایدار آن ی غرورشان است دهاشان که مایهتعاونی

های توانمند ملدی ها به هنگام تشکی  فدراسیوند همفکری دارد. او از قدرت آن گذاردمی
اند و نده تنهدا خواهدان آزادی جدود داشدتههایی وفدراسدیون .کندالمللی ستایش میو بین
اند که خواستار منافع واقعی پرولتری نیدز هسدتند. فاشیسدم در پدی محدروم کدردن نظری

اندد لمدس ارگران به دسدت آوردهک را چهتوان آننمی 60«هایش نیست.پرولتاریا از سازمان
ی کدارگری بده هداتواندد در آرزوی رانددن تودهکس نمیهیچ»نویسد: کرد. موسولینی می

در همدان  61«چده امدروز دارندد باشدد.تر از آنعق  به شرایط کاری و زنددگی ندامطلوب
کدارگران نبایدد از قددرت »ای بیدان کدرد: بعدازظهر لشکرکشی به ُرم فاشیسم در اعالمیده

 62«فاشیسم بترسند... حقو  قانونی آنان با صداقت تامین خواهد شد.

 در آلمان
های رسمی نیز توسط ناسیونال سوسیالیسم داده شد. گرگدور دهها، همان وعهمان تامین

هایی درون سیسدتم مسدلط مدا سدازماندهی کدارگران در اتحادیده»دارد: اشتراسر بیان می
ها را نمایندگان منطقی کدارگران دانیم... ما همیشه اتحادیهالزامی می داری را کامالسرمایه
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این نکته را باید در  کرد کده »گوید: یز میاگوست وینیگ ن 63«دانسته و خواهیم دانست.
های کدارگری تصدورناپذیر ی سالم بدون اتحادیدهتر از همیشه، هستی جامعهبیشامروزه 
 64«است.
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 اقتصکادیتصداب عز اکم ا، دسدتسیاسکیفاشیسم مدعی است که اگدر نده از اعتصداب 
 کند.حمایت می

 در ایتالیا
کندد کده بدرای فاشیسم به پرولتاریا نصیحت می»خوانیم: می ی فاشیست ایتالیارسالهدر 

« هدای نبدرد اسدتفاده کندد.روش ماطمینان از پیشرفت جامعه و رفاه تولیدکنندگان از تمدا
، اعتصاب را وقتی که دزی  اقتصدادی دارد *طور منطقیتوانیم بهنمی»گوید: روسونی می

فاشیسم با یکصد هزار سرنیزه انقدالب عنوان ی  حربه محکوم کنیم. وقتی حزبی چون به
کند اگر در شرایط خاص برای تحمی  به رسمیت شدناختن حدو قدانونی بده اقددامات می

بده صداحبان صدنایع  1924موسدولینی در  65«زده شویم.خشن متوس  شود نباید شگفت
کارگران دارای حو عم  به مید  خدود خواهندد »اخطار دارد که اگر حقو  را اضافه نکنند 

 «د.بو
 در شددورای عددالی یشددود. در جلسدده سیاسکیامدا اعتصدداب فاشیسددتی هرگددز نبایددد 

اعتصداب بده عندوان عملدی جنگدی در نظدر » 1925وپنجم آوری  وچهار تا بیستبیست
توان به اند میطلبانه آزمایش شده و تحلی  رفتههای آرامشگرفته شده که وقتی تمام روش

های فاشیسدتی، اسدتثنایی و بدا هایی میان اعتصدابآن متوس  شد... ]اما[ آشکارا تفاوت
های دور هدف مشخص و اعتصاب سوسیالیستی که عم  قانونی تمرین انقالبی با هددف

 «ناپذیر است وجود دارد...و دسترسی
ی هدا در زمیندهشدند فاشیسم با آنهای مستق  توقیف نمیکه اتحادیهو در واقع مادام
جدووانی وال  چیان سدنها از اعتصاب معدنفاشیست 1924کرد. در اعتصاب رقابت می

                                                                 
* a priori 
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چندین از اعتصداب سدی هدزار حمایدت کردندد و هم San Giovanni Val d’Arnoدارنو 
ی فاشیستی کدارگران صدنایع «اتحادیه» 1925و غیره. در مارس  Carraraکار  کارارا سنگ

داد و  Bresciaیا در برشد Togniی تونی فلزی دستور اعتصاب عمومی به کارگران کارخانه
 از این دست.

 در آلمان
تا زمانی که کارفرمایان عاری از فهم اجتماعی یا فاقد احساس حو »نویسد: هیتلر نیز می

شان در برابر حدرص و ی دفاع از منافع جامعهو عدالت باشند کارکنانشان... حو و وظیفه
ندد... مقاومدت ]در ککه بشر رفتدار زشدت میانصافی ی  شخص را دارند... هنگامیبی

ی شددهی تبلییداتی چاپجزوه 66«انجامد.برابر آن[ الزامی است... جبر به کشمکش می
ناسددیونال »کنددد: تر بیددان میشددرمانهناسددیونال سوسیالیسددم بی« هددای صددنعتیکانون»

قیکد و شکرا اعتصکا  را بکه رسکمیت حک  بیسوسیالیسم به عنوان ی  حدزب کدارگری 
ها وقتکی بکه قکدرت اک است که بگوییم ناسیونال سوسیالیستشناسد... دروای شرمنمی

ین حربهبرسند... کارگران را از عالی  67.«کنندشان، ح  اعتصا ، محروم میتر
نویسدد: اقتصدادی باشدد و سیاسدی نشدود. هیتلدر می یویژگاما اعتصاب باید دارای 

لیدد ملدی نیسدت ی توکنندهی ویرانگر یدا تادعیفهای نازی اعتصاب وسیلهبرای رسته»
هدا ماهیت ضدد اجتمداعی کده از پیشدرفت اقتصدادی تودهبا بلکه، سرنگونی تمام موانع 

 68«شود.سب  افزایش تولید ملی می ندکنجلوگیری می
هدای فدراوان و در واقع ناسدیونال سوسیالیسدم پدیش از بده قددرت رسدیدن از جنبش

تصداب یکصدد هدزار نفدری از اع 1930در اکتبر  های کارگران حمایت کرد. مثالخواست
ها نیدز بده همدراه کمونیسدت 1932کارگران صنایع فلزی برلین حمایدت کدرد. در ندوامبر 

 اعتصاب رانندگان برلین را تحری  کرد.
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گداه دری تازد. همچنان به پیش میاما فاشیسم هم در  بازنیمکهچون دامی بدرای کدارگران آ
 گشاید.مدیریت تولید با کارگران می

رد نمی ایتالیا این امکان را که روزی خود کارگران، تولید را کنترل کنند کامالفاشیسم 
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های همگدانی را بدا ایدن شدرط بده ی کنترل خدمات و مؤسسدهوعده 1919ی کند. برنامه
ها از نظر اخالقی و فنی شایسدتگی آن را مشخص سازند که آن»های کارگری داد: اتحادیه

عمدد مدارس( از زبدان به 23) فاشیقی در مجمع مؤسسان موسولینی در نط« دارند یا نه.
ی کدارگر تواندا بده راهبدری صدنایع تدریج در راه ساخت  طبقهما به»مبهمی سود جست: 

در « کند که حرکت صنعت یا تجارت کدار آسدانی نیسدت...هستیم، آیا آنان را متقاعد می
ارگران  نامددار را پدذیرفت کده تنها کنترل کارخانه از جان  کدها او نهطول اشیال کارخانه

مدن »د تعاونی صنعت را نیز قبول کرد، اما این استثنا را نیز به زبدان آورد:  کنترل  اجتماعی
وری بیشتر داشته باشند و اگر این کار با جدایگزینی کدارگران ها بهرهخواهم که کارخانهمی

ن حدو جدایگزینی بدا ام کده بگدویم کدارگرامادهآشود تامین می در مقام صاحبان صنایع
 69«صاحبان صنایع را دارند.

یازی به قدرت مددیریت کدارگری چیدزی نبدود جدز ید  امیدد دور: اما پس از دست
های ی دور اتحادیدهکنندد کده شداید در آینددههای فاشیستی انکدار نمیهواداران اتحادیه»

لتاریدا امدروزه ردید دارند که پروتهای ضروری اقتصاد جدیدی باشند. اما تولیدگران هسته
 70«ی خود را دارا باشد.شرایط خلو تمدن ویژه
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گاه گذاری بنیادین از حقو  مالکیت را به نمدایش  ،سرانجام فاشیسم پیش چشم کارگران  آ
 گذارد.می

 در ایتالیا
ای است که تنها گرایانهفاشیسم دارای شرایط واقع»خوانیم: می ی فاشیست ایتالیارسالهدر 

داندد شناسد بلکه خود را با تمام َاشکال ]سیاسی[ همراه میسیاسی را نمی ی  نوع  ممکن  
گرایی و چه هر شک  دیگر تا بتواند تولید حداکثر و رفاه را تادمین عچه فردگرایی چه جم

های فاشیستی هیچ تعصبی نسبت به رسته»ای بیان داشته: روسونی هم در مصاحبه« کند.
دهند که داری و کمونیسم، سیستمی را ترجیح میسرمایه نسیستم تولید ندارند چراکه میا

 71.«ندکگیری بیشترین تولید را تامین و بر اساس نیازهای وقایع تاریخی تصمیم
را در آیندده مالد  تمدام ابدزار تولیدد « هارسته» Ugo Spiritoگو اسپیریتو وپروفسور ا
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ها ابزار تولید و بورس را ه رستهکه سرمایه و کار به سازش برسند، وقتی کداند. هنگامیمی
ی مالکیدت بده مفهدوم دار باشدند، عقیددهها سدهامکنترل کنند و زمانی که اعاای رسدته

 72خواهد شد.« از رده خارج»داری آن، سرمایه

 در آلمان
مفهوم  کهن آلمانی  مالکیت جمعی  قبیله یدا ملدت بدر ابدزار »گرگور اشتراسر با تیزبینی در 

« است در خدمت جامعه رعیتیتولید و خا ، مالکیتی که ]در آن[ هر فرد  تولیدکننده تنها 
را مطالبده « مالکیت بر ابزار تولیدد»ها حو دارند گوید: مارکسیستکند. او میکاوش می

د نباید مال  شود بلکده تمدام ملدت  ی کارگرطبقه یو نه حت ی تنها دی  طبقهکنند اما نه 
( تفداوت Besitz) مالکیکت( و Eigentum) دارایکیبنابراین باید میان  73باید مال  باشند.

و  دارامانکتتوانندد قای  شویم. تنها مردم باید مال  ثدروت ملدی باشدند، افدراد فقدط می
مسئول در برابر جامعه باشند. از این رو امروز مالکیت ثروت مورد نظر نیسدت امدا آیندده 

توانند امیدوار باشند که ، همه میتسکند. ملت یگانه مال  اموضوع دیگری را مطالبه می
 74تقسیم شوند.« هارعیت»میان « هاتیول»روزی دوباره 

، «رفیدو خلدو»کند که هر او پیشنهاد می رود.اتو اشتراسر از برادر خود نیز پیشتر می
شری  دارایی اقتصاد آلمان شود. تمام آنچه برای دولت، یگانده مالد  ثدروت ملدی ززم 

کار خودش را در عوض مالیاتی که باید پنج یا ده سداله  ،است این است که به هر کارفرما
کیدت، مددیریت و ببخشد. تجارت غیر قاب  انتقال خواهد بود. مال« تیولی»بپردازد چون 

سودهای تجارت باید بین کارفرما، کارکنان و دولت به سه بخش تقسیم شوند. حو توارث 
ای قااوت خواهد شد تا گونهباید محدود شود، اگر مال  دارایی بدون وارث  َمرد بمیرد به

 75ای راضی شود که تیول او به مردم بازگردانده شود.نحو شایستهاو به
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هایش اسدت. او برنامه« محکم کردن»بردن به خرده دهقانان نیز مجبور به  فاشیسم در پناه
کرد کده از ُبرد که گویی از آن  خود اوست و ادعا میرا چنان به کار می تقسیم اراضیشعار 

ها، کسددانی کدده جسددارت نزدیدد  شدددن بدده اراضددی بددزرگ را نداشددتند، سوسیالیسددت
 است. ترسوسیالیست
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 در ایتالیا
ها را مستقیم به خواهیم زمینما می»ای صریح بود: ها برنامهفاشیست 1919ل ی سابرنامه

برای متیثر کردن دهقانان  فاشیشعار « دهقانان بدهیم... تا به اشترا  در آن زراعت کنند.
بیدان داشدت کده  1921گرگدولینی در سدال « کداردش.زمین مال اوست که می»این بود: 
بدا مالد   *زمکین پهنکاور کشکاورزی»است. او به « ورمخالف اراضی پهنا قطعا»فاشیسم 

داری کده گونده زمدینغای  غیر مولددش کده قطعدات وسدیعی را ناکاشدته گدذارده... این
حملده « دهددهایش را نمی کارد... و در عم ، حقو  مالکیتی خود را از دسدت میزمین

آب و  عبدارات پدراین  1921وسوم مارس ای به تاریخ بیستموسولینی در مقاله 76برد.می
ی ایجداد ، تمام ایتالیا زیر نفوذ ما خواهد بدود... وظیفدهآینده در چند ماه»تاب را نوشت: 

قالب تقسیم ارضی زمین را به کسدانی نا .تنها انقالب ممکن در ایتالیا به ما واگذارده شده
 «کنند.بخشد که روی آن کشت میمی

 در آلمان
نجاند. گرا « سازیمسکونی»اش تقسیم اراضی بزرگ یا ناسیونال سوسیالیسم نیز در برنامه

کدرد کده ی متعددی به فئودالیسم ارضی میفریبانهحمالت عوام Walter Darreوالتر داره 
آن را محکدوم کدرده، بدر دارایدی و  Ferreroچونان اشرافیت منحط روم باستان که فدررو »

دیگدر  Carl Hartwichدکتدر کدارل هدارتویخ  77«تمده زده اسدتاش چمباحساب بانکی
ای تمام و کمال به این مسیله اختصاص داد، او از هیتلر انتظار داشت تا متخصص، جزوه

بیشتر اراضی بزرگ در شر  بایدد ناپدیدد شدوند... شدر  بایدد »را ح  کند.  مشکل شرق
پدس  یحت 78«را حفظ کنیم.توانیم بدون توجه به سنت، اراضی بزرگ مسکونی شود. نمی

پیشدرفت »فرماندار پروس شدرقی بیدان داشدت کده  Kochاز به دست گرفتن قدرت، کخ 
ی یازی به برنامهاو دست« عظیم تاریخی همراه با اجتماعی شدن شر  شروع شده است.

 79که از پنج تا هشت سال طول خواهدد کشدید اعدالم داشدت. را بزرگ« سازیمسکونی»
بسدیار »ی مشدابهی داد، ی برنامدهوعدده Brandenburgر براندنبورگ فرماندا Kubeکوبه 

 80«بده آن دسدت یازیدد. Von Stainی آزادسازی دهقانان که فن اشدتاین تر از برنامهمهم

                                                                 
* Latifundiumکده چنانکنندد، آن: زمین پهناور کشاورزی با مال  غای  و بردگدانی کده روی آن کدار می

 امروزه در آمریکای زتین مرسوم است.
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های واقعدی مثد  سوسیالیسدت»نوشدت کده  Taegliche Rundshau تائگییخه روند شاو
این چند  Helmuth Bruecknerو هلموت بروکنر  Erich Kochرسسای جمهور اریش کخ 
ی انقدالب تقسدیم ارضدی و پاکسدازی کامد   اندد کده نشدانهروزه سخنانی بر زبان آورده

های داری ارضی و ارتباطات مالکیتی منسدوخ و غیدر قابد  تحمد  اسدت. نشدانهسرمایه
که چنانشوند آنمحو میف اینده  داران بزرگ با موجی داران و زمینگرایانه در سرمایهواپس

 81.«خواهند شدای تاریخی به زودی تبدی  به خاطره
 



 

 
 
 
 
 

 بخش پنجم

 استراتژی فاشیسم در حرکت به سوی
 یازی به قدرتدست

بدرد و در عم  ابتدا به کارگران سازماندهی شده حملده می اکنون خواهیم دید که فاشیسم
گذارد و سرانجام یکباره ]این[ ارباب حکومت با استفاده سپس فتح قدرت را به نمایش می

های کارگری را در جهت ایجداد دیکتداتوری از دستگاه دولتی ویرانی دموکراسی و سازمان
 رساند.آشکار به کمال می

1 

دار و اند که آقایان سدرمایهمیلیشیای ضد کارگری ویژگییست دارای کاران فاشنخست، تبه
سازی پرولتاریای سدازماندهی شدده و در هدم خدرد داران کشوری، میموریت ناتوانزمین

های (. اگر روش استفاده از این دسدته1اند )بخش کردن  قدرت مقاومتش را به او واگذارده
گری و نظکامیاوت باشد، راهکارهدا یکسدانند: کار از کشوری به کشور دیگر کمی متفتبه

 هدای کدارگری  ودهتدر برابیر و « شدرمبی اقلیدت»در برابر معیداد بیشینار،. فاشیسم تجاوز
 .را درار می دهدخوبی مسلح شده های منظم و بهدسته، غیر مسلح شک  و معموزبی

 در ایتالیا
فاشکی هدای ضددکارگری در ایتالیدا بدود: ی شکوفایی انجمنبالفاصله پس از جنگ دوره

 ُامکو ، فاشکی بکرای آمکوز  اجتمکاعی، انجمن ضکد بلشکویکیموسولینی،  جنگجوی
Umus ،آردیتیو غیره. همزمان، اعاای  ایتالیای آزاد Ardittiهای داوطل  جنگی، ، دسته
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بیست هزار عاو تشکی  دادندد کده تبددی  بده  بس  صلح انجمن مبارزی بابه هنگام آتش
 1های مختلف ضدکارگری شد و در شهرهای مهم دفتر مرکزی داشت.گروه ضربت انجمن

ای طور غیرمنتظدرهها بهجا، اجتماع آرام کارگران با زنان و کودکانشان در خیابانهمه تقریبا
رنجد  دسدتی مدورد مسلح بده خنجدر و نا آردیتیهای بیست یا سی نفری از جان  گروه
 یدر میالن وقتدی کده پدس از میتینگد 1919در پانزدهم آوری   گرفت. مثالحمله قرار می

به مرکز شهر رسدید، گدروه کدوچکی  سوسیالیستی تظاهرات باشکوهی برگزار شد و تقریبا
زده از ایدن حملده درنگدی کدرده، جوان به جمعیت یورش بدرده و تظاهرکننددگان شدگفت

 اوانتت ی های دیگدر دفتدر مجلدهکردند. در عصر همان روز، دسدته نشینیسرانجام عق 
Avanti  ی جدیدد، هنگدام گشدایش دفتدر مجلده 1919را غارت کردندد. در اول سدپتامبر

قدر کت  خوردند که مجبور به تر  ساختمان مجلدس شددند. نمایندگان سوسیالیست آن
ی غارتیان جوان در امان نماند. ی خود از حملهچاپ ُرم به نوبه اوانت ، 1920ی در ژوییه

 موسولینی در هم ادغام شدند. فاشیهای ضدکارگری با و دیگر انجمن آردیتیزودی به
متخصدص نظدامی در »، وزارت جندگ سدرهنگی را بده عندوان  1920در همان سدال 

هدایش برگزید. این سدرهنگ پدس از سدفر در ایتالیدا و پایدان پژوهش« های داخلیجنگ
نگدر بدرای تهداجم ای جزپیبرنامده»، Rossiی روسدی کدرد کده بده نوشدتهگزارشی تهیه 

اما او تصدمیم گرفدت بیسدت و پدنج هدزار مدزدور  2بود.« ی ضد سوسیالیستیجانبههمه
بایکد میلیشکیایی »استخدام کند تا نشدان دهدد کده نظدم داخلدی نظدم مطلدوبی نیسدت: 

ین، شککجاعایککدب بککه دسککت مجر آلیسککتی ردرسککت هواندهایده ین، قککویتککر ین و تر تر
ین ما سازماندهی شکود. ایکن میلیشکیا بایکد بتوانکد در عمکل، مقاومکت نظکامی و  جسورتر

انداز  مهکار  گسکتاهی مراککز عملیات سیاسی را به عهده گیرد... عملیات محلی بکا چشکم
و همزمکان در هکدمت مکسیو  ککردن و در هکم  ای عالی برای میلیشیای مابرانداز، مدرسه

هدای کیفدری هییت»را « عملیدات»او در آن زمدان ایدن « هواهد بکود...شکستن دشمن 
هدای ها و تاکتی گرفدت بایدد سدازماننام گذارده بود. میلیشیایی کده شدک  می« محلی

های جور مآد» ها بهتر از نیروی دشمن دبخشید. تنها در این صورت آننظامی را قوت می
دد خواهندد  ریزی و همکاری عملیداتیبرنامه، بد تجهیز شده، منفع  و ناتوان از «به جور

 بود.
به نصدیحت خدوب سدرهنگ. اکندون کردن عم   مگر موسولینی کار دیگری نداشت

های صاحبان صدنایع ها کم ی اشیال کارخانه، پس از ضربه1920دانیم که در پاییز می
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بخرد و بده های او سرازیر شد. از آن پس بود که او توانست سالح داران به صندو و زمین
های جوخده»نام کرده بودند حقو  بپردازد. و افسران پیشین که ثبت شده جوانان استخدام

تشکی  شدند. و ابتدا عملیاتشان را از روستاها شدروع کردندد، جدایی کده « عم  انقالبی
پذیرند. تهاجمات بدا خشدمناکی از تر صدمه میکارگران به دلی  قرار داشتن در انزوا آسان

 1920آغاز شد. انتخابات شهرداری در نوامبر  Emiliaامیلیا « انجمن سرخ»، مرکز بولونیا
ویکم نوامبر کده شدورای شدهر جلسده با پیروزی حزب سوسیالیست همراه بود. در بیست

گرای این شورا به ها به ساختمان شهرداری حمله برده و ی  عاو واپسداشت پیرهن سیاه
تند. هدیچ شدکه وکی  و کهنه سرباز جنگی بدود  ک را Pietro Giordaniنام پیترو جوردانی 

ها از آن به عنوان سدکوی ی مرگ را شلی  کرد اما این دستهداند چه کسی گلولهکس نمی
ی بولونیا به قول یکی از مدافعان موسولینی پرشی برای عملیات دوباره سود جستند. قایه

جزیره رحمانه، قوی و وحشیانه بر شبهبی دوران بزرگ فاشیسم را آغاز کرد... قانون  انتقام»
ی زندی پاره شدهی  سال و نیم بعد، جسد تکه«. »ها بودمسلط شد. این آرزوی فاشیست

کده پلدیس در  اسیتدر بولونیا پیدا شد. قات  دسدتگیر شدد و فهمیدده شدد همدان کسدی 
کده او جدایی ساختمان شهرداری در روز قت  جوردانی وکی  دستگیرش کدرده بدود. از آن

چیز بده گدردن او افتداد... ای و افسر سابو پلیس بود فدوری آزاد شدد. همدهآدمکش حرفه
کس در بولونیا ش  نداشت که او قات  عاو شورای شهر است و به دستور عم  کرده هیچ

 3«.است
وارد صدحنه شددند و در ر س  Poی پو در تمام روستاهای دره« های عملیاتیجوخه»

داراندی کده در ضدمن داران بدزرگ قدرار داشدتند و از جاند  زمینمدینها پسران زتمام آن
را در برابدر « هدای کیفدریهییت»شان فدراهم آوردندد تجهیدز شددند و هایی برایاتومبی 

شدان کدرد تدا در ها در روسدتاها تشویوهای آنروستاهای سرخ به دست گرفتند. موفقیت
نا Tristeدر تریسته  1921ال شهرها نیز به پرولتاریا حمله ببرند. از آغاز س ، Modena، مود 

هدا و ی تعاونیکار فاشیسدتی مراکدز کاریدابی، ادارههای تبهفلورانس و دیگر شهرها، دسته
 های کارگری را ویران کردند.روزنامه
ها بدا ها در شهر و روستا ی  تاکتی  داشتند: استفاده از شدگفتی ]مدردم[. جوخدهآن

دواندندد، کردند، به تندی بر  ریشه میاز رهبرانشان اطاعت میاناباطی آهنین کوکورانه 
به تعداد کم بودند  .کردندوآمد میشدند و با کامیون رفتای مشخص متمرکز میدر نقطه



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        120

گویدد: می Malaparteشدند. مازپارتده ور میو ناگهان به سوی دشمنان بسیار خود حمله
گفت تعلیم داده و به خنجر و نارنج  دستی های شهای نفوذی و حملهها تاکتی به آن»

ها کدار که کارگران به هوش آیند این دستهپیش از آن معموز 4«زا مسلح بودند.و مواد آتش
نشسدتند. اگدر آهسدتگی عقد  میکردندد و بهآفرینی خود را تمدام میسازی و مرگویران

شددند. ده وارد عمد  میشد نیروهای کمکی  پیشاپیش آماترین مقاومتی نشان داده میکم
گشدتند و شدند روز بعد با تعداد بیشدتری بازمینشینی میها مجبور به عق اگر فاشیست

شکنجه یا آنها را کردند. کارگران مبارز را با روغن کرچ  تنقیه، گیری وحشتناکی میانتقام
 کردند.ترور می

نده تنهدا از  در ایدن دوران یهای فاشیسدتی حتداین واقعیتدی مهدم اسدت کده جوخده
شان برخدوردار بودندد کده حمایدت مدادی و معندوی نیروهدای های پشتیبانان مالیکم 

ها از و ارتش. برای استخدام پلدیس در جوخده *کارابینیریسرکوبگر را نیز داشتند: پلیس، 
های شد. پلیس ماشینگونه مزایا و امنیتی وعده داده میها همهشکنان استفاده و به آنقانون
داد و درخواست مجوز سالح را از جان  کدارگران و ها قرض میرا به اعاای جوخهخود 

 5کدرد.ها را تمدیدد میکه مجوزهای اعطا شدده بده فاشیسدتکرد درحالیدهقانان رد می
کار بی« هاسرخ»ها به ی فاشیستدستور داشتند به هنگام حمله« نظم و قانون»پاسداران 

ها در پلدیس اغلد  بدا فاشیسدت 6کردند پادرمیدانی کنندد.ها مقاومت بمانند و اگر سرخ
لیبددرال از  Gobettiکددرد. گددوبتی های کددارگری همکدداری میتدددار  حملدده بدده سددازمان

های کیفری نقش داشت و پلیس او را دعوت کدرد گوید که در هییتدانشجویی سخن می
ها های خود فاشیسدتچنین اعترافهم 7فاشیستی دریافت کند. هتا با تبری  مقامات کال

 ختاطرات یتف فاشیستتدر  Umberto Bianchelliجود دارد. برای مثال ُامبرتو بیانکلی و
دستی آزاد داشت چراکده  باید اعتراف کرد که فاشیسم پیشرفت کرد و تقریبا»دارد: بیان می

ا دیددن مدا کده ایم کده بدای دیددهدر میان کارمندان ]پلدیس[ و افسدران ایتالیدایی روحیده
 فاشکیها[ با یکدیگر در کم  به شدند. ]آنایم شاد میشان آمدهپنداشتند برای نجاتمی

ی ای اظهارنامدهها در گوندهی  دانشجوی فاشیسدت و عادو جوخده« کردند.رقابت می
که به مصداف شدما پیش از آن»ی کمونیستی فرستاد نوشت: عمومی که برای ی  روزنامه

، نه به خاطر ترس از شما که تنفر برانگیزید تا پلی  شما را هلع سالح کنددهیم میبیاییم 
                                                                 

* Carabinieri پلیس ایتالیا، برگرفته از ،Carabineer ی مسلح به کارابین.به معنی پلیس سواره 
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ای ها و عدوام فرومایدهمند است و نباید در برابدر پسدتبلکه به این دلی  که خون ما ارزش
 8«چون شما پایمال شود...

هدا ها و قرنهدا زنددان بدرای ضدد فاشیسدتقرن»قاضیان هوادارشان پشت سدر هدم 
را  9بریدند.می« های مجرمیستبخشش برای فاش  1921وزیر دادگسدتری در سدال  Feraف 

ها پیامی فرستاد که بر اسداس آن خواسدتار بده فراموشدی سدپردن مدوارد به قاضیان دادگاه»
 10«ها شد.جنایی فاشیست

ها بود. ما نقش سرهنگ ی اینها، این ارتش بود که هواخواه پیرهن سیاهاما فراتر از همه
ها ی مشکالت تکنیکی نبرد با سوسیالیستی مطالعهکه وزیر جنگ به او وظیفه ایمهدرا دی

ای محرمانه به نامهرییس ستاد ارتش بخش Badoglioرا سپرده بود. کمی بعد ژنرال َبدولیو 
های نظامی فرستاد که بر اساس آن، افسران از خدمت مرخص شده تمام فرماندهان حوزه

ها بپیوندند که آن فاشیترین مراکز فرستاده شده و به ه مهم)حدود شصت هزار نفر( باید ب
شدان را ها چهار پدنجم  حقدو  سابورا به خدمت خواهد گرفت و هدایت خواهد کرد. آن

رسدند های فاشیسدتی میهای دولتی به دستهدریافت خواهند داشت. مهمات از زرادخانه
 از دهندد. بسدیارین را تعلدیم میتمام وقت ]کداربرد[ آندا یکه افسران  در مرخصی یا حت

فکری مافوقشان با فاشیسم، آشکارا از جندبش دفداع کردندد. مدوارد افسران با اطالع از هم
ی   fascio *فاشکوشد. برای مثدال روز مکرر میها روزبهدستی بین ارتش و پیرهن سیاههم

بولزاندو ی فاشکونظدام اعتصدابی را شکسدتند و با کمد  ید  گروهدان پیاده Trentترنت 
Bolzano تیسیس کردند. 232نظام را افسران پیاده 

های بده سدازمان« هاجوخده» Gondolfi، با کم  ژنرال گونددولفی 1921در نوامبر 
ینچیپککیتددرین عناصددر، بهتددرین رزمندددگان و مطمئن .نظددامی واقعددی جددوش خوردنددد  پر

Principiهددای ویددژه تددایی، گروهددان، گددردان و هنددگ و بددا لباس های دهبدده دسددته ،هددا
در نظدر  Trairi ترریای به نام ی این ارتش فعال نیروی ذخیرهعالوهسازماندهی شدند. به

 داد.ی دوم اهمیت را انجام میهای با درجهگرفته شده بود که میموریت
ینچیپی قهدور که از نظر عدددی بیشدتر بودندد بده تصدرف مدنظم منداطقی کده م هاپر

هزاران مرد مسلح، پانزده تا بیست هزار »گوید: ساختند مبادرت ورزیدند. مازپارته میمی
ها از ایالتی به ایالت دیگدر روان سرعت در کامیونریختند و بهنفر، به شهر یا روستایی می

                                                                 
 هاجمع فاشی، فاشی *
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ها و نشدریات کدارگری جا به مراکز کاریابی و دفاتر مرکزی تعاونیهمه اهآن 11«.شدندمی
آندان سداختمان شدهرداری مدیالن و لگهدورن  1922بردندد. در آغداز مداه اوت ه میحمل

Leghorn اوانت های دفترهای روزنامه ،را که مسئوزن سوسیالیست داشتند تصرف کردند 
در جنوآ را آتش زدند و بندر جنوآ را که پایگاه تعاونی کدارگری  Lavoro الوورودر میالن و 

تدریج پرولتاریای سازماندهی شدده را ها بهل کردند. این تاکتی کارگران بارانداز بود اشیا
فقیر و ضعیف کرد و از ابزار عم  و حمایت محرومش گرداند. فاشیسدم دیگدر در انتظدار 

 یازی به قدرت بود تا یکبار برای همیشه پرولتاریا را در هم خرد کند.دست

 در آلمان
هدای ضددکارگری از افسدران جمنسدرعت پدس از جندگ مدوج بدزرگ اندر آلمان نیدز به

( بودند Freikorps« )های داوطل یگان»بازنشسته، ماجراجویان و جانیان پدید آمد. این 
به کمون برلین و در آوری  همان سال به کمون مونیخ یورش بردند و  1919ی که در ژانویه

را  Ruhrوهدر را در تابستان همان سال و کارگران ر Pomeraniaکارگران کشاورزی پومرانی 
مجددری تمددام  1923تددا  1919های هددا بددین سددالوحشددتزده کردنددد. آن 1920در بهددار 

 12مداران چپ بودند.سوءقصدها به سیاست
هدای انجمن»شدمار حزب ناسیونال سوسیالیسم که در نخسدتین روزهدا یکدی از بی

هدا هدا را بده خدود جدذب کدرد. تاکتی تالیا دیگر گروهیبود، همچون فاشیسم ا« گجونج
همدان زمدانی کده پیدرهن  تقریبا 1920تمامی برگرفته از فاشیسم ایتالیا بود. در تابستان به

های کارگری کردند، هیتلر ید  گدروه ضدربت های موسولینی شروع به حمله به تودهسیاه
( نامیدد و گروهدی بدود Ordnertruppe« )یگان مسئول  نظم»کوچ  تشکی  داد که آن را 

بده جمعیدت  1921ی های عمومی مخالفان. او در چهارم ژانویدهینگبرای بر هم زدن میت
جنبش ناسیونال سوسیالیستی در آیندده »گفت:  kindlشرکت جسته در آبجوخوری کیندل 

 سییویم کوشند مردم رامیهایی که ها و سخنرانیاگر ززم باشد با زور از برگزاری میتینگ
 13«جلوگیری خواهد کرد... کنند

تجاوزگرانده بدود: معددودی انسدان  اصدوز هااین گروه، مث  پیرهن سیاههای تاکتی 
ی یکپارچگی، فدرزی بردند و در نتیجهی انجام هر کار به جمعیت حمله میجسور، آماده

بسدیار »دارد: زدند. هیتلدر بیدان مدیها ضربه میشان به رسسای حوزهو عملیات وحشیانه
کشدند و ها که فریداد میشمار سرخهای بیابر تودهپیش آمده که رفقای ما قهرمانانه در بر
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اند. واقعیت این است که این پانزده یا بیست نفر جنگند ایستادگی کردهشان میبا مشتهای
داند که پیش از آن، دو یا سه بار مثد  بسدیاری شان میشوند و حریفدر نهایت پیروز می

جنگندد! چدون زندان ما چگونه میهواداران خود سرهایش شکسته خواهد شد... و این فر
برند... بدون نگرانی از برتری عددی دشمن یدا گروهی زنبور به صف آشوبگران حمله می

 14«از پا درآمدن و بدون هراس از زخمی یا غرقه در خون شدن.
کده بده هنگامی Poehnerدر همین مواقع بود که ریدیس پلدیس مدونیخ، پدوهنر  تقریباً 

بله، بله، امدا کمدی در آن »اشاره شد پاسخ داد: « ترور سیاسی های واقعیسازمان»وجود 
 15«.اغرا  شده است

یگکان  مسکئول ، 1921در چهارم نوامبر  Hofbraeuhausدر میتینگی در هوفبراوهاوس 
دستی کرده، پدیش از شدروع میتیندگ مدردانش را گدرد آورده، آندان را ایسدتاند و پیش نظم

مدردانم چدون »جمعی تر  بگویندد. ر به صورت دستههشدارشان داد که نباید اتا  را مگ
های هشت یا ده نفری به دشمن هجوم بردند، در دستههایی در حمالتشان یورش میگرگ

انداختند. جنجال بیست دقیقه طول کشدید. بیرون سالن میبه ها را آن بردند و با غرشمی
هدا را شدند و مردانم آن در این مدت بیشتر دشمن هفتصد یا هشتصد نفری به بیرون پرت

بسدیاری  ها غلتاندند و اکنون بیش از پنجاه نفر نبودندد... آن روز عصدر واقعدابه پایین پله
نازی در  دهیتلر به همراه هشتص 1922این درسی مفید بود. در اکتبر  16«چیزها آموختیم.

گر بده گفتند، جمعیدت عظیمدی کدارجا را که تر  میبه کنگره رفت. آن Coburgکوبورگ 
و شدروع بده پرتداب سدنگ « هدا!ها! دزدها! جانیآدمکش»شان آمده و فریاد زدند: سمت

جا وزیدد، ید  رسید و جهنم در همده دیگر شکیبایی ما به پایان»گوید: کردند. هیتلر می
پدس از  17«ربع بعد هیچ ُسرخی جر ت نداشت نو  دماغش را روی خیابان بداز بگیدرد.

-Sturm) های توفکانیگروهتر به نام مناس  یگان مسئول نظمه درگیری هوفبراوهاوس، گرو

Abteilungزودی با حروف اول این عبارت یعندی ( نامیده و بهS.A. س آ( شدناخته شدد. )ا 
تشدکی  « های ضدربت هیتلدریگروه»هیتلر گاردی شخصی به نام  1923بعدها در اوت 

های سددتون»لمدده بدده کلمدده: )معنددی ک Schutz-Staffelی گاردهددای نخبدده یددا داد، هسددته
 شوند.اس( شناخته می)اس .S.Sبعدی که به «( محافظ

آ اس و اس، اس1927و  1926ها در پس از فترتی چند ساله، ناسیونال سوسیالیسدت
ینچیپکیاس مانند را با موفقیت احیا کردند. اس ی هدای برگزیددهایتالیدا مرکد  از گروه پر
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آ نیدز مرکد  از ارتدش کده اسهدواداران بدود. همچنان استخدام شده از قاب  اعتماد ترین
 سپردند.های درجه دوم اهمیت را به آن میی مردمی بود که میموریتگسترده

 1927های عمدومی را از سدر گرفتندد. در سدال های هیتلری اخالل در میتینگدسته
رخ برلین شد. جوان، موفو به راه یافتن به بلو  س Goebbelsیکی از مریدان هیتلر، گوبلز 

بالیدد. او بدا بده خدود می« مجبور کردنش به جنگ»و « یافتن دشمن در دژ خودش»او از 
هدای بدرای میتینگ جدایی کده معمدوز بدرای میتیندگ د Pharusی سدالن فداروس اجاره
ی درگیری ها را روانهای آند مردانش را در اتا  پخش و با اشاره شدها رزرو میتسکمونی

ب کرد. این دشمن به اشتباه در جای خود ماند چراکه باید تسدلیم دشدمنی با دشمن انقال
 18شد که در شماره کمتر از آنان بود.می

ای دشدمن خدود از وهدهیها کشیده شد. میلیشدیای به خیابان 1930ها پس از درگیری
ای کدرد. هدیچ یکشدنبهها سوءقصدد میی کارگر را تحری  و در معابر عمومی به آنطبقه

 د که به نبردی خونین نینجامد.نبو
کردند. در پایان های فاشیستی حمایت مسلحانه مینیروهای سرکوبگر دولتی از دسته

آ رهبدر اس Roehmای با سروان ُرهدم گوی بسیار دوستانهوژنرال فن اشالیشر گفت 1930
یح کرد های توفانی بسیار عالقمند است و تصرانجام داد. اشالیشر بیان داشت که به گروه

ستاد کد  ارتدش بده میلیشدیای  19کنند.اندازی نمیور دستکه آنان به حو قانونی رایشس
هدا های نظامی مشدو کندد و مربیدان نظدامی را بده تعلدیم آنجوان اجازه داد تا در پادگان

 20گماشت.
های فاشیسدتی همچدون مدورد ایتالیدا بده دفداتر مرکدزی واقعیت این است که دسدته

شان را با نمایش نیرویشان از نظر روحی ور نشدند. اما دشمنانی حملههای کارگرسازمان
که گونه خشونتی ظرفیت مقاومتی آنان را به سستی کشاندند تا اینتاعیف کردند و با همه

 دشمن فراهم شود. پس از دسترسی به قدرت زمان در هم خرد کردن

2 

فاشیسدت از خدود دفداع کدرد؟ کاران جنبش کارگری در این مرحله چگونده در برابدر تبده
هدا در آغداز کدارگران را ایها یدا پیدرهن قهوهسدیاهی نظدامی پیرهنهدای وقیحاندهتاکتی 
پایده بدود. امدا اگدر رهبرانشدان در هایشان به آن سست و بیپاسخ چنانکهزده کرد شگفت
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و  سدرعتبه  آنهیا گذاشدتندکدارگران نمی جوییهراس از عم  مستقیم، ترمزی بر سدتیزه
 دادند.ها وفو میخودجوش خود را با آن تاکتی 

گفتند که بیایید مراق  باشیم به خشونت بهبودخواهان هم در ایتالیا و هم در آلمان می
ها پاسخ ندهیم، ما باید اعتقاد عمومی را که اکنون بر ضد ماسدت جلد  کندیم. فاشیست

ی جلدوگیری کندیم چراکده خطدر نظامهای مبارز و شبهتر از همه باید از تشکی  گروهمهم
ی ئن هستیم تنها نیروی از بین برنددهمدشمنی مرجعیت عمومی ]با ما[ وجود دارد که مط

ها را وام گرفت چراکه مدا نظامی فاشیستی خواهد بود! نباید سالح فاشیستهای شبهگروه
 ایم.پیشتر در آن زمینه از پا درآمده

ی کارگر را درست در زمدانی کده ی طبقهروحیههای قانونی و ناامیدکننده این تاکتی 
داشدتند تادعیف  ناپذیریشکسدت و اعتماد به نفدس، شرمی دشمنیاز ب یها احساسآن

ی کارگر  هایشان از مقاومت طبقهبرداریهای فاشیستی از زمان نخستین بهرهکرد. اگر گروه
پدیش از ایجداد  شددند، دوبدارههای سدختی میسازماندهی شده، مطرح و متحم  انتقام

شددند، ضدمن های پرولتری به سستی کشیده مییا حمله به میتینگ« های کیفریهییت»
های پرولتاریدا در نبدرد ضدد شدند و پیروزیکه موفو به استخدام پرسن  کمتری نیز میآن

 بخشید که فاقدش بودند.را به آنان می« نیروی پویایی»فاشیستی همان 

 در ایتالیا
ها سرسختانه از دادن پاسخ و جندگ لفظدی بدا فاشیسدم و رهبران اتحادیهها سوسیالیست

 باتالیتا ستینداکالهکردند و نیز از مسلح کردن و سدازماندهی نظدامی خدود. خودداری می
تواندد بده هدیچ فاشیسدم نمی»( اصدرار داشدت: Battaglia Sindacale نبرد ستندیکای )

امین کند بلکه تنها بده شدک  نبدردی صورتی در نبردی مسلحانه قدرت را ]برای خود[ ت
رهبددر  Matteoti، مدداتئوتی Rovigoدر ایالددت ُرویگددو «. آیدددی آن برمیقددانونی از عهددده

گداهی  یدر خانه بمانید: به تحریکات پاسخ ندهید. حتد»اتحادیه و مرکز کاریابی گفت: 
ها کده در دسدتگاه دولتدی دارای سوسیالیسدت 21«.ترس، گاهی سکوت قهرمانانده اسدت

روابطی بودند به چند دلی  پیشنهاد نیدروی مسدلح دفداعی در برابدر فاشیسدم دادندد. امدا 
ی دولت است کده از شدهروندان گراها این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که وظیفهاتحادیه»

 22«.ی دیگر شهروندان دفاع کندی مسلحانهدر برابر حمله
های فاشیستی ازشان دفاع کند. از این ستهها به دولت بورژوا پناه بردند تا در برابر دآن
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« آشدتی دادن»بدرای  Bonomiوزیر بونومی با جدیت از کوشش نخست 1921رو در بهار 
ها ها در این خیال خام بودند که فاشیستها استقبال کردند. آنها و سوسیالیستفاشیست

در مجلس رو بده  Turatiکنند. توراتی شان را به دست خود منح  مینظامیهای شبهبدنه
خواهم: فقط این را از شما می»برانگیز گفت: هایش با صدایی ترحمپالکیموسولینی و هم

 در سوم اوت به اماا رسید.« پیمان صلح»و  23«آرامش داشته باشیم! بگذارید واقعا
را لیو کردند و جنگ داخلی از سر گرفتده شدد. « پیمان»ها اما چند ماه بعد فاشیست

های فاشیستی بودند. در بیسدت ها در پی موافقت عمومی برای انحالل دستهسوسیالیست
ها فرستاد که بدر اسداس آن، ای به تمام فرمانداران ایالتنامهو ششم دسامبر، دولت بخش

نظامی و پیگددرد های شددبهط تمددام تسددلیحات بدنددهبهددای مرکددزی و ضددتصددرف اداره
جرای این اقدامات به مقامات محلی واگدذار ها خواسته شده بود. اما ای آندهندهسازمان

های مردم به خانه ی فرمایشی عمدتاشد و فرمانداران و دستیارانشان خود را به چند حمله
های سدالح»نویسدد: گونده کده روسدی میهای کارگری محدود کردند تا همانو سازمان

محابدای های بیتوقیدف کنندد تدا راه بدرای حملده دنیمداجا بداقی میاندکی را که باید آن
 24«.ها گشوده شودفاشیست

های های انقالبدی، سوسیالیسدتسندیکالیسدت هدای گونداگون دمبارزانی با گرایش
دد بدرای جبدران  خواهدان و غیدرهها، جمهوریهای جوان، کمونیسدتچپ، سوسیالیست

ه همراه چندین افسر سابو و به های کارگری بها و رهبران اتحادیههای سوسیالیستضعف
 آردیتکی دل پوپولکومیلیشیای ضد فاشیسدتی   Mingrinoتحری  شخصی به نام مینگرینو 

Arditi del popolo  تشکی  دادند. اما این میلیشدیا نده از جاند  حدزب  1921را در سال
 منهیاسوسیالیست و نه از طرف فدراسیون کارگری مورد استقبال قدرار نگرفدت و در واقدع 

شکاید آردیتکی دل »کرد که: مسخره می 1921ی در هفتم ژوییه اوانت ها را دید. دشمنی آن
وقتدی حدزب سوسیالیسدت « گراسدت...ی واپسکنترل جنبش مسدلحانه توهمدر  پوپولو

امتنداع ]از شددرکت[ در »ها امادا کدرد از در  موقعیدت را بدا فاشیسدت« پیمدان صدلح»
ی نوبدهها نیز بهکمونیست«. بسیار خوشحال بود ولوآردیتی دل پوپسازماندهی و عملیات 

« برانگیزش »که شام  عناصر ی اینخود به اعاایشان دستور دادند تا میلیشیا را به بهانه
ای جداگانده« های کمونیسدتیجوخده»ها است تر  گویند. آن« بدون آگاهی طبقاتی»و 

 25غیره نقشی نادرست ایفا کدرد. تشکی  دادند که به جز چند عملیات در میالن، تریسته و
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ی آماده تمام نیروهای پرولتری   توانست با رهبری درست کانون تجمع  می آردیتی دل پوپولو
اما با تر  گفتن برخی و طرد شدن از جاند  دو حدزب  26نبرد مسلحانه با فاشیسم باشد.

ه نمدایش پرولتری و فدراسیون کارگری، تنها در چند شهر کوچ  نیروی واقعی خدود را بد
 گذارد.

را در برابر این موقعیت تشدکی  « هییت کیفری»ها نتیجه این بود که وقتی پیرهن سیاه
 ،حملده کردندد« سرخ»های های کارگری یا شهرداریدادند و به دفترهای مرکزی سازمان

تدیثیری ی آنارشدی  و بیالبداهدهکارگران مبارز یا ناتوان از مقاومت بودند یا مقاومدت فی
ها شدد. هنگدامی کده فاشیسدتردند. در بیشدتر مدوارد، متجداوز، ریدیس حدوزه میکمی

عمد   یسرعت خود را بدرابردند و بههای خود را با کامیون این طرف و آن طرف میگروه
ی شان فاقدد ارتباطدات بودندد و هدیچ سدازماندهی یدا وسدیلهکردند، دشمنانتقویت می

نویسدد: شدهر دیگدر نداشدتند. روسدی میفرستادن نیروهای کمکی سریع از شدهری بده 
فاشیسم مزیتی بزرگ بر جنبش کارگری دارد و آن هم آسانی آمدوشدد و تمرکدز اسدت... »

توانندد هرکجدا زنددگی کنندد... درعدوض بدون کراوات هستند... می ها معموزفاشیست
اجم در بخشد. تههای زیادی میهاشانند... این شرایط به دشمن مزیتکارگران پابند خانه

 27«.برابر دفاع و جنگ روان در برابر جنگ موقعیت
از انتقدام دوری گزیدندد و مقاومدت « هدای کیفدریهییت»ها پدس از ضد فاشیست

هدا بده اعدالم ی متقابلی مبدادرت نورزیدندد. آنها را ارج گذارده، به هیچ حملهفاشیست
ه مقامات را مجبدور ها کراضی بودند. اما این اعتصاب« های اعتراضی عمومیاعتصاب»

های کارگری را در برابر وحشت و ترور فاشیستی حفظ کنند بده مدذاکرات کرد سازمانمی
ها بدا جدایی کده ایدن اعتصداباز آن 28دست فاشیسم منجر شد.ای با مقامات هممسخره

ها از ایددن عمد  مسدتقیم همددراه نبدود نیرویددی از دشدمن نگرفدت. در عددوض، فاشیسدت
شکنان حمایدت ها از اعتصابد تا خشونتشان را دوچندان کنند. آنها سود جستناعتصاب

در آن خالء تهدیدآمیز، هدر اعتصداب در »دانستند و کردند و آنان را از اعاای خودی می
اما در  29«.آوردهای سریع و خشنی بر قل  سازماندهی دشمن وارد میاطراف خود ضربه

یافته با فاشیسم داشتند همواره ی سازمانها مقاومتنظیری که ضد فاشیستهای بیموقعیت
ای فاشیسدتی را در پارمدا، جمعیدت کدارگر حملده 1922پیش بودند. برای مثدال در اوت 

و  آردیتی دل پوپولواز آن جهت که دفاع، تحت نظارت »رغم تمرکز چندین هزار میلیشیا به
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 30ریزی شده بود با موفقیت مهار کرد.برنامه« نظامیهای مطابو روش

 در آلمان
های هیتلری هنوز ضدعیف بودندد احدزاب کدارگری بدا آندان رقابدت اگر در آغاز که دسته

جدا تصدددیو رهبددران کردندد. مددا در اینشدان را محدددود میشدد  پیشرفتکردندد، بیمی
تنهدا »اش به گذشته اعتدراف مدی کندد: ناسیونال سوسیالیست را داریم. هیتلر در بازنگری

شدناخت و از ما را در هم بشکند... اگر دشدمن اصدول را میتوانست جنبش ی  چیز می
و گدوبلز:  31«.کوبیدهای جنبش ما را در هم مینخستین روزها با بیشترین خشونت هسته

لرزاند... و در همان چون لرزانکی ما را می دانست چقدر ضعیفیم احتمازاگر دشمن می»
 32«.توانست ما را به خون بکشدآغاز کار می

های آلمدان اما ناسیونال سوسیالیسم له نشد، تبدی  به ی  قدرت شد و سوسیالیسدت
: اعتمداد بده محیدود بودنیدی  تاکتید  به اجرای برای مقاومت در برابر این قدرت فقط 

دولکت مداهلکه بند آنان این بود: دولت بورژوا و درخواست کم  و حمایت از او. ترجیع
جمهدور ور و رییسرایشدس، ها که به پلیس پدروستوده ها نه به خود و رزمندگیآن کند!

ای سوسیالیستی د بر این گمان بودند که چون کابینه متکی بودند Hindenburgهیندنبورگ 
د  و انتظار داشتند اقتددار عمدومی  آینددر پروس بر سر قدرت است از پس کنترل آن برمی

وزیدر  Groenerژندرال گروندر  1932های توفدانی را بده نیسدتی بکشداند. در آورید  گروه
آ را ممنوع اعالم کرد اما با این کار سدند رضایتی گذرا به آنان داد: او اس ی برونینگکابینه

ام داد تا کمی بعد در سیمرگ خود را اماا کرد چراکه باید در دوازدهم ماه می استعفا می
 Vonدیدد، فدن پداپن می به همراه تمام دولت برونینگ از کار برکنار شود. صددراعظم ج

papen های توفانی را تقویت کرد و تمام حکومت سوسیالیست پدروس دوباره قدرت گروه
 ها گرفت.را برکنار کرده، نظارت بر پلیس را از آن

اندد بده دارای میلیشیای ضد فاشیسدتی بوده 1924ها از حقیقت دارد که سوسیالیست
ها این میلیشدیای د بسیار پراهمیت بود. آنکه از نظر تعدا *Reichsbanner بانررایش نام 

های باعظمتی به نمایش گذاشتند و اما از انجام عملیات بدا آن سدر یکدست را در نمایش
ی نبرد ضد فاشیستی شود توانست وارد صحنهزدند. این میلیشیا در هر موقعیتی که می باز

                                                                 
 پرچم رایش *
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هدا در کده نازی 1933ی نشینی کرد. برای مثال در بیست و دوم ژانویدهاز آن صحنه عق 
، دفتدر مرکدزی حدزب کمونیسدت، رژه Karl Liebknechtی کارل لیبکنخت جلوی خانه

ای دسدتور داده شدد بدا همداهنگی، در بیدرون بدرلین رژه بانررایشک های رفتند بده رسدته
بانر از نبرد گریختند بلکه اجازه دادند تا پلیس فن نه تنها رهبران رایشس 33آزمایشی بروند.

 ها را خلع سالح کند.پن چون گوسفندی آنپا
هدایی کده عادو اتحادیده ای در کارگاههای اتحادیدهبه هر ترتی ، تعدادی از سازمان

های دفاعی تشکی  دادندد. امدا فدراسدیون کدارگری کاران برای خود گروهبودند یا میان بی
ای دفداع از قددر حداد نیسدت کده آمدادگی کدارگران در نبدرد بدرشرایط آن»ده داشت: یعق

تمرکزگرایی و تعمیم این اقددامات »این فدراسیون با مخالفت با «. حقوقشان را توجیه کند
 34دانست.می« زاید»، این اقدامات را «پیشگیرانه

و « ی سدرخانجمن مبارزان جبهده»ها نیز میلیشیای ضد فاشیستی داشتند: کمونیست
. این مبارزان ها را بزنیدرا دیدید آن هاهرجا فاشیستشعارشان این بود:  1931تا  1929از 

در بسیاری موارد بده دفداتر مرکدزی و  یدادند حتای پاسخ میبا شهامت به میلیشیای قهوه
ناگهان از نبرد فیزیکی در برابر  1931بردند. اما حزب پس از هایشان حمله میسربازخانه

های مدیددی مددت»بعدها اعتراف کرد:  Torgler. ُترگلر روی گرداندشیستی فاهای دسته
ها را فاشیسکتها به اعاایشان دستور دادند تا از ترور چشدم بپوشدند و شدعار کمونیست

کندار « ی ایددپولوژی مبدارزه»ی فیزیکدی بده نفدع مبدارزه«. موشی سپرده شدابه فر بزنید
نال هددای عمددومی بددا ناسددیوگذاشددته شددد. ُترگلددر بددا غددرور از بحددث و جدددل در میتینگ

 35کرد.های توفانی بدون از دست دادن آرامش یاد میها و گروهسوسیالیست
خواهندد های توفانی اعالم داشدتند کده میگروه 1933ی وقتی در بیست و دوم ژانویه

ی لیبکنخت رژه بروند، رهبران حزب از وزیر کشدور درخواسدت کردندد آن را جلوی خانه
چده حزب کمونیسدت مقامدات را مسدئول آن»شتند: ها در روزنامه نوقدغن اعالم کند. آن

 و ایدن نیدز دسدتورالعم   « روی خواهدد داد... Buelow platzداندد کده در بولدوپالتز می
یکی  پلکی  بفرسکتیدهای اعتراضنامهفرستاده شده به کارگران بود:   36.آمیکز هکود را بکه ر

ودند دستور رسمی دریافت ی متقاب  بی حملههای مبارزی که آمادهها، گروهعالوه بر این
 شان نگه دارند.شان را در سینهکردند که مداخله نکنند، اطاعت نمایند و خشم

ها نه تنها کارگران را در برابر فاشیسم مسدلح، خلدع سدالح کردندد بلکده این تاکتی 
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ی سدرخ کده ی نبدرد بده مبدارزان جبهدهی آنان را نیز تاعیف کردند. ندادن اجدازهروحیه
گاه نبودند آنپیکارگران های توفانی کردند به دامن گروهها را که احساس نیاز به عم  میی آ

آ بده اس« خسدته شددن از درون»ها به دلید  ی کمونیستبه این ترتی ، بقیه 37درغلتاند.

 گرویدند.

3 

بده  ها صدرفاها یدا پیدرهن سدیاهایدار دیگر از پیرهن قهوهو زمانی رسید که آقایان سرمایه
هدا یازی به قددرت نیدز از آنمیلیشیای ضدکارگری استفاده نکردند بلکه برای دستعنوان 

 سود جستند.
ی دوم، مهم است که این اشدتباه مشدتر  را برای در  تاکتی  فاشیسم در این مرحله

داندد که مشک  دسترسی پرولتاریا به قدرت را با مشک  فاشیسدم در ایدن زمینده یکدی می
در به دسدت گدرفتن قددرت  های بسیاریاهتالفبین این دو  در عم ، 38برطرف نماییم.

هددای دولت یدولددت بددورژوا و حتدد دشککمن طبقککاتیوجددود دارد. سوسیالیسددم پرولتددری 
ی آن اسدت کده دولدت نمایندده ایکه فاشیسم در هدمت طبقکهدرحالیدموکراتی  است 

یابدد ت دست میداند که تنها از طریو نبردی واقعی به قدراست. سوسیالیسم انقالبی می
و باید مقاومدت سدنگین دشدمنانش را سرسدختانه بشدکند. گرچده سوسیالیسدم از تمدام 

گیدرد و بددون های قانونی به دست آمده از علم حقدو  یدا قدانون اساسدی بهدره میروش
ی قدرت اسدت. داند که پیروزی در نهایت مسیلهمی ،دهدترین توهمی آن را انجام میکم

قددرت بلکده حدداکثر در  فکت طل  کده نده در ی سوسیالیسم فرصدتالبته این مسیله برا
گیدرد کداربردی قدرت و حکومت به نفع بورژوازی اهدداف خدود را پدی می« نگهداری»

 ندارد.
موافقدت  در عوض، فاشیسم از لحظات اولیه در کمدین فدتح قددرت اسدت. تداکنون

فکدری ی آن هموهدار را جلد  کدرده اسدت و بده عدالی سرمایهقدرتمندترین بخش طبقه
شان بده پشدتیبانان مدالی فاشیسدم بسدیار کسانی که بستگی د را نیز رسسای ارتش و پلیس

اگدر  یدانند کده حتد. کسانی که دولت دموکراتی  بورژوا را در نظر دارند مینزدی  است
شدان داشدته باشدند، ایندان دیگدر مقاومدت منافعی، کمی متفاوت از منافع پشتیبانان مالی

مندافع  در کسیبهدا روش کنند، وحددت طبقداتی از اخدتالفیشنهاد نمیپ تسلیحاتی را



 131      یازی به قدرت استراتژی فاشیسم در حرکت به سوی دست

در مدونیخ و شدورش ششدم  1923قدرتمندتر است. قیام سیاسدی هیتلدر در نهدم ندوامبر 
بودندد. اگدر در  نابهنگکامهای ها در واقع کوششکند. این نباید ما را گمراه 1934ی فوریه

دار هندوز بده گشودند به این دلی  بود که آقایدان سدرمایهها آتش میاین موارد به فاشیست
 های فاشیستی اعتماد نداشتند.قدرت دسته

. یدآبا زور به دست نمی برای آنان دانند که در واقع فتح قدرت ها میبنابراین فاشیست
توانند فوری دولت را قباه کنند. چرا این کار را نکردند؟ زیرا اعتقداد نان اگر بخواهند میآ

ی ما، حکومت کردن بددون عمومی زیادی ]در آن زمان[ پشت سرشان نداشتند. در زمانه
های عظیم غیرممکن است. از این رو فاشیسم بایدد خدود را بده شدکیبایی جل  نظر توده

های عظیم را مجذوب خود کند. باید این احساس را القا کند که نده مسلح و ابتدا این توده
اش رسدد چراکده پشدتیبانان مدالیی مردمی به قددرت میبه آسانی بلکه با جنبش گسترده

 ی واگذاری دولت به او هستند. بنابراین تاکتیکش اساساشام  رسسای ارتش و پلیس آماده
یعدی قدانون اساسدی و انتخابدات بده قددرت خواهد که از راه عم  طباست، می قانونمند

 برسد.
های ضربت و میلیشیای خود این توهم را ببخشدد از سوی دیگر فاشیسم باید به گروه

کده بدرد و اینکه درست همچون سوسیالیسم به دولت هجوم می انقالبیکه جنبشی است 
ایدن پیدروزی گر هدا تادمینایها و پیرهن قهوهتنها شجاعت و روح فداکاری پیرهن سیاه

گونه است که باید در جنگ شرکت جوید و فتح قدرت را با اقتددار بده نمدایش است. این
 گذارد.

هدای ناچدار های قانونی فاشیسم سب  گرد آمدن تودهکه تاکتی گرچه به محض این
کم بخش زیادی از اعتقاد عمومی را برایش بده ارمیدان آورد و به اطراف آن شد و یا دست

ترین روش در دنیدا خدود را در حکومدت ون کوچکترین مشکلی و بده قدانونیدر نتیجه بد
 تثبیت کرد، نیرنگ و حقه هم تیییر یافت.

 در ایتالیا
داران بزرگ پدس از دیدیم که در ایتالیا آقایان صنعت سنگین، رهبران صنعت سب  و زمین

ارتش به طرف (. رسسای 1در رساندن فاشیسم به قدرت توافو داشتند )بخش  1922سال 
 .آشکارا به جندبش پیوسدتند 1922یازده ژنرال بین ژوییه و سپتامبر  .ده شدندیفاشیسم کش

رینی  Faraدو ژنرال دیگر، فارا  ک  در میتینگ کارمندی هدژدهم اکتبدر کده  Ceccheriniو چ 
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میدان افسدران رده پدایین در »برای آمادگی لشکرکشی به رم بود حادور یافتندد. فاشیسدم 
شدماری وجدود های بیی ارتش فاشیستدر بدنه یحت 39«.بیشتری برانگیختفکری هم

دستان سری موسولینی بودند کده بده نیز هم Factaداشتند. در میان اعاای حکومت فاکتا 
 کنند.خواهد به قدرت برسد در برابرش مقاومتی نمیاو پیشنهاد دادند اگر می

اعتقداد عمدومی داشدت. بندابراین اما فاشیسم همچنان نیاز به جذب بخش زیادی از 
فتح قانونی قدرت با »قانونی را به کار گیرد. او به  لینی تصمیم گرفت تاکتیکی کامالوموس

تدر از همده، پدیدد ویژه مهمهدا و بدهی نفوذ عمیو و دایمی در تمام نواحی و بخشوسیله
حدزب به ه آوردن اکثریت مطلو در کشور، اصالح قانون انتخابات و انتخابات جدیدی ک

 40نظر داشت.« قدرت نظارت بر مجلس و در نتیجه دولت را بدهد... فاشیست
به شورای ملی حزب فاشیست گفت که بدون ش  حفدظ  1922موسولینی در آوری  
امککا نبایککد امکککان مشککارکت فاشیسککم در ی حددزب ضددرورت دارد سددازماندهی مسددلحانه

لزام فاشیسم بده تمرکدز فعدالیتش بدر ی ا. او ر ی شورای ملی را نتیجهحکومت از بین برود
دانست. او در یازدهم اوت همان سال در ناپ  بیان داشدت نهادهای اجرایی می پارلمان و

پذیر اسدت امدا ضدرورت کانما»گویند: اش سخن میکه لشکرکشی به ُرم که همه درباره
 Michele Bianchiدر سددیزدهم همددان مدداه در مددیالن، میکلدده بیددانکی «. مطلددو ندددارد

اش در حاوری درخور اهمیدت سیاسدی»درخواست انتخابات فوری کرد که به فاشیسم 
شدد مشخصدی بده فاشیسدم داده می« های نظدارتیاهرم»داد. در اکتبر، اگر می 41«کشور

ی اینها او بر در حکومت جولیتی بود. فراتر از همه« مشارکت»ی موسولینی همچنان آماده
ان  حکومت و اقدام فوری بدرای برگدزاری انتخابدات پذیرش قانون جدید انتخابات از ج

 ورزید.اصرار می
زمان باید اعاای میلیشیا را که ناشکیبای عم  بودندد بدا زف و گدزاف آرام اما او هم

فراقدانونی، »داران فاشیست بسیاری بودند که انتظار عمد  کرد. در واقع در میان درجهمی
فدتح  تدر بودندد تدا صدرفابزرگ و انقالبی دتایکو رسیای »داشتند و در « شورشی و نظامی

ینچیپیمشو نظامی  42«.نی قدرتوقان ، ده هدزار 1922شدیدتر شد. در پایان مداه مدی  پر
های عمومی پیرهن سیاه از فرارا، مودنا، ونیز و دیگر شهرها در بولونیا گرد آمدند. در میدان

 هایتمکام فاشکیشتم ماه مدی وهخیمه زده و اقدام به اشیال نظامی شهر کردند. در بیست
رسیدند در فلورانس متمرکدز شددند. در پایدان که به چند هزار نفر می Tuscanyتوسکانی 
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سراسر ایتالیا خدود را بده  یهااکنون فاشیستاز هم»نوشت:  پوپولواین ماه، موسولینی در 
هدای نکنند. اگر ززم باشد با سرعت بر  به مکاهر دو صورت مادی و معنوی تجهیز می

او در بیسدت و نهدم ژوییده «. کنددیورش مدا سدقوط می باجهیم و همه چیز مختلف می
 کرد. شور  فاشیستیمجلس را تهدید به 

این زبان و نمایش قدرت در لشکرکشی بده رم، برخدی را بده ایدن اعتقداد رسداند کده 
گدر موسولینی برخالف هیتلر، قدرت را با زور به دست آورده است. این درسدت نیسدت. ا

پدیش از  ،کده اکثریدت مطلقدی در کشدورموسولینی منتظر انتخابات جدید نماندد تدا این
 کودتکایازی به قدرت داشته باشد به این دلی  نبود که اعتقادی به نیاز یدا اتکدای بده دست

منتظدر مانددن بدرای انتخابدات جدیدد را  وقکتمدار بدود امدا داشت. او چون هیتلر قانون
یر فشار گذاشته بودند مشکالت مالی اونداشت.  ای که هیتلدر در اندازه. او از منابع بیرا ز

بهره بود. او نیاز به مبالک زیادی برای نگهداری میلیشیا داشدت. فاشیسدم اختیار داشت بی
یدافتن »کرد و نیداز اضدطراری بده شان مییذیهتکار در اختیار داشت که باید ها هزار بیده

 43«.توانست آن را تیمین کندی دولتی میتنها بودجهمنبع درآمدی قانونی داشت که 
برد. بندابراین اش کمی حمله میهای قانونیو موسولینی باید بدون تر  گفتن تاکتی 

کی ، د ویدهBianchiشد: بیانکی  کودتادر شانزدهم اکتبر، هییتی چهارنفری میمور اجرای 
de Viecchi  ژنددرال د بونددهde Bone و بددالبو Balbo. هیددیت »ژدهم همددان مدداه در هدد

های را بسیار استادانه طدرح کدرد و معدین نمدود کده سدتون« ی بسیجبرنامه»، «چهارنفره
فاشیستی برای لشکرکشی به ُرم باید در کجاها یکپارچه شوند و تا بیست و چهدارم همدان 

ی بیسدت هدزار کدارگر از نظام و موتورسدوار بده عدالوههزار پیدرهن سدیاه، سدوارهماه سی
های فاشیستی در ناپ  گرد هم آمدند و موسولینی از آنان بازدید بده عمد  آورد. «ادیهاتح»

شد  های فاشیستی صادر شد و پدس از نیمهدر بیست و ششم، دستور سری تجهیز هنگ
 بیست و هفتم به اجرا درآمد.

زد، چیزهایی بودند کده نیداز بده زف زدن نداشدتند و او اما اگرچه موسولینی زف می
دولدت دموکراتید   44«.خرد نشیود های قانونمندیبا آخرین نشانه»  که بود مراق  بسیار

برای حفظ آبرو، حکومت  Factaبدون جنگ تسلیم شد. موقعیت کمیکی پیش آمد. فاکتا 
زد. در شمال ایتالیا، نیروهای نظدامی  نظامی اعالم کرد اما شاه از اماای حکم آن سر باز

یابی بده ها و دستهای عمومی، ورود به پادگانال ساختمانی اشیها اجازهبه پیرهن سیاه
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ها و افسران اعالم برادری کردند. در بیست و نهدم همدان مداه، شداه سالح دادند و با گروه
دار راحت بده ُرم رفدت و بدر اسداس خوابموسولینی را به ُرم فراخواند. او با ماشین تخت

چیز تمدام شدد، ذار شدد. تنهدا وقتدی همدهی تشکی  کابینه به او واگدقانون مجلس وظیفه
نمایشی آغازیدن گرفت که لشکرکشدی بده ُرم نامیدده شدد. پنجداه هدزار پیدرهن سدیاه بدا 

 قطارهای ویژه به پایتخت، جایی که در آن رژه رفتند، آورده شدند.

 در آلمان
د  نداراصاحبان صنایع بزرگ و زمین ، پشتیبانان مالی ناسیونال سوسیالیسم د1930پس از 

ای حمایت آشکارا از میلیشیای قهوه وررایش ی فتح قدرت کردند. فرماندهان آن را روانه
جمهور هیندنبورگ خواستند که برای دفاع از ها از رییسژنرال 1932کردند. در ماه می می

پس از بیستم ژوییه  45ور اطمینان نکند.ی برونینگ در مورد قیام فاشیستی به رایشسکابینه
 ناسیونال سوسیالیسم از مقاومت پلیس پروس در هراس نبود.دیگر 

هیتلر همچون موسولینی، مصمم به فتح قدرت بدون کشمکش با نیروهای سرکوبگر 
خواست که پیش از حکومت کردن اکثریت باور عمومی با او باشدد. دولتی بود. اما او می

خاباتی  عملی پیوسته کرد کده ی انتمبادرت به مبارزه 1933تا  1930های بنابراین بین سال
، یکصدد و هفدت 30تدا  28های قرین موفقیت بود. دوازده صدندلی در رایشسدتاگ سدال

بده  1930او در سال  .1932ی و دویست و سی کرسی در ژوییه 1930کرسی در سپتامبر 
جنبش ناسیونال سوسیالیستی آماده خواهدد شدد... مدا »دیوان عالی زیپزیگ توضیح داد: 

مان تسلط و مزیت بدهدد. کنیم که به حزبگذاری میهای قانونچنان وارد بدنهآنخود را 
و وقتدی «. گذاری دولت را در قالبی مطلوب شدک  دهدیمی قانونتوانیم با تصرف قوهمی

قصدد داریدد فقدط  گوییید کیهمی شما»پرسید:  با حالتی حاکی از مردیدوزیر دادگستری 
 46«.یقینا»هیتلر بدون درنگ پاسخ داد:  «های قانونی را پیش بگیرید؟روش

های بدا حکمدی ضدمانت 1931و در واقع وقتی هیندنبورگ در بیست و هشتم مارس 
ی اجرایی قانون اساسدی را بده حدال تعلیدو درآورد، هیتلدر از حدزبش خواسدت بده نامده

اش از ایدن سدخن در که برخی هوادارانجمهور احترام بگذارد. درحالیدرخواست رییس
هر ناسیونال سوسیالیستی که به خود اجازه »ت و برخی ناشکیبا بودند او دستور داد: شگف

 «.سرعت اخراج خواهد شددهد تا ]حکم ریاست جمهوری[ را نقض کند به
یابی هیتلر به اهدافش از طریو ابزار قانونی که در آرزویدش بدود چندان بنابراین دست
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در حکومدت « مشارکت» با رسید دقدرت می شد از در پشتی بهقطعی بود که اگر نیاز می
 Frickبده دکتدر فرید   1930های پیروان افدراطیش در سدال رایش. او برخالف مخالفت

دیتدریش  1931را داد و در سال  Thuringiaگرای تورینگیا ی ورود به حکومت واپساجازه
یافدت. را  Brunswickی ورود به حکومت برونشوی  اجازه Dietrich Klaggesکالگس 

اگر او در چند مورد مخالف حاور و مشارکت وزرای ناسیونال سوسیالیست در حکومت 
شخصده او به 1932در پایدان سدال  ها و حفظ آبرو بود. مثالشد تنها به دلی  فشار افراطی

عالقمند به ورود گرگور اشتراسر به حکومت اشالیشر بود اما گوبلز و گوریندگ بدا عجلده 
 47مجبور به تیییر عقیده کردند. مداخله کرده، او را

بالید چراکده در هم شد و به آن می« جنبش انقالبی»ناسیونال سوسیالیسم در واقع با 
کشیدند. ی فتح قدرت به صورت شورشی دست نمیدر صف آن بسیاری بودند که از ایده

در بودندد  Stennesهای توفانی برلین کده زیدر فرمانددهی سدروان اشدتنز برای مثال، گروه
هدای بدورژوایی و گرایش»آشوب  و رهبری سیاسی حزب را متهم به داشدتن  1931مارس 
کردندد. « حزب ناسیونال سوسیالیست به حزبی همچون دیگدر احدزاب»و تبدی  « لیبرال

« ی ارضدیدایدره»کدرد. بایدد در هیتلر باید برای حفظ شور و شو  گروه خدود مبدارزه می
هدای سدری سرپرسدتی آن را بده عهدده داشدت طرح eWalter Darr 48حزب که والتر داره

ی بدزرگ داره و ریدزی شدد. ایددههایی برای انجام ید  توطئده طرحشد و نقشهریخته می
قیدامی »عیداری از یازی بده قددرت زیدر پوشدش تمامدستانش عبدارت بدود از دسدتهم

جوی رهبدران گدروه وهنگدامی کده در جسدت 1932پلیس پروس در مارس «. کمونیستی
کاملی را پیدا کرد که قرار بود به این طریو اجرا شدود.  کودتایی وفانی پومرانی بود نقشهت

زمان ناسیونال سوسیالیسم آشکارا به نمدایش نیدرو پرداخدت: ارتدش واقعدی کده آن را هم
های مدنظم داشت و چون گروههای خود آنان را نگه میکرد در پادگانحمایت و تیذیه می

سدا در آهای هدوایی کده بدر های عظدیم و اسدکادرانبا نمایشی از رژهداد، تعلیمشان می
 دادند.آسمان جوزن می

ای ها ارتشی نمایشی بود و قددرت را فدتح نکدرد. دولدت بددون اما ارتش پیرهن قهوه
ای کده در آن زمدان ورد ترین مقاومتی تسلیم شد. صدراعظم اشالیشر برخالف شایعهکم

د پرزیدنت  ، مارشال1933ی ام ژانویه. اما در سینکردم را بسیج داسها شد پادگان ُپتزبان
در حالتی بسیار بورژوامنش از آقای آدولف هیتلر بدرای تشدکی  حکومدت جدیدد رایدش 
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ای هدای پیروزمندد در ی پیرهن قهوهکه این کار پایان گرفت از رژهدعوت کرد. و پس از آن
 های برلین سان دید.خیابان

4 

ی دوم پرولتاریای سازماندهی شده برای مقابله با فاشیسم چه تالشی کدرد؟ در این مرحله
برای  یچراکه رهبران کارگری حتبه این صورت نیز نباشد،  یدرست آن است که پرسش حت

. آنان تدا آخدرین لحظده از به سوی قدرت سد کنندرا ای سعی نکردند تا راه فاشیسم لحظه
 زدند. بازاعتقاد به امکان پیروزی فاشیسم سر 

 در ایتالیا
کم گرفتن فاشیسدم و سرسختی احمقانه در دست»فاشیست ایتالیایی از  Giuratiجوراتی 
موسولینی برای دشمنان مدا چدون بسدیاری دیگدر »افزاید: گوید و میسخن می« مردانش

گاه نبود که در زیر آب راکدد و فاسدد اسدتخر انفجداری فقط ی  هوچی بود... هیچ کس آ
« بدترکیبی پارلمدان»های ایتالیا از سوسیالیست 49«.در حال شک  گرفتن بودفشانی آتش

ها را در انتخابات به دست آورده و جا که فاشیسم تنها معدودی از ر یدر رنج بودند، از آن
بده صدورت  یدانستند و حتسی و پنج نماینده در مجلس داشت آنان این را خطرنا  نمی

در همدان عصدر لشکرکشدی بده ُرم، وقتدی مدردم  50کردند. ای زوال فاشیسم را اعالمدوره
ها نیدز خطدر کمونیست 51خندیدند.کردند رهبران حزب میصحبت از خطر احتمالی می

های تسلط بورژوایی، چه انگ دموکراتی  داشته باشند که تمام شک فاشیسم را با بیان این
ی در دومین کنگره 1922ال کردند. از این رو در سو چه انگ فاشیسم، یکسانند انکار می

یازی فاشیسم به قدرت را رد کرد و فرض دست Bordigaحزب کمونیست در ُرم، بوردیگا 
به سازش ناگزیر میان تمام احزاب بورژوایی معتقد بود. وقتدی در بیسدت و هشدتم اکتبدر، 

کده ها فرسدتاد ای به تمام شدعبهی حزب ابالغیهها شروع شد، دبیرخانهبسیج پیرهن سیاه
 52«.لشکرکشی به ُرم هرگز پیش نخواهد آمد»داشت: بیان می

 در آلمان
های آلمدانی نیددز نده تنهددا از اعتقداد بدده پیدروزی ناسددیونال ها و کمونیسددتسوسیالیسدت
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ها در هدر کردند. سوسیالیستدرپی زوال آن را اعالم میزدند بلکه پی سوسیالیسم سر باز
جمهددور بدده دلیدد  امتندداع رییس 1932ر اوت دادنددد: دمددوقعیتی فریدداد پیددروزی سددر می

در انتخابات ششم نوامبر به خداطر آرایدی کده بدرای  هیندنبورگ از درخواست هیتلر و بعد
ما ده »( نوشت: به پیش!) Vorwaerts فوروائرتسها نشانگر سقوط بود. در آن تاریخ نازی

ذهای سدیاه و گدویی کدردیم. ایدن در کاغدسال پیش زوال ناسدیونال سوسیالیسدم را پیش
شان، یازی هیتلر به قدرت یکی از رهبرانو درست پیش از دست 53«.سفیدمان هویداست

 احسیاسما دیگر چیدزی جدز بدوی گندد نعشدی پوسدیده را »نوشت:  Schiffrinشیفرین 
 54«.کندمرده است و هرگز دوباره سر بلند نمی کنیم. فاشیسم قطعانمی

، 1930. پس از انتخابات چهداردهم سدپتامبر تر بودندندرت زیر ها نیز بهکمونیست
ی اوج جندبش چهدارده سدپتامبر نقطده»( نوشدت: پرچم ستر ) Rote Fahne روته فاهنه

در  55«.ناسیونال سوسیالیسم در آلمان بود. این جنبش با ضعف و فتور پیش خواهد رفدت
« ی فاشیسم هیتلدریطلبی بیش از اندازهفرصت»در برابر  Thaelmannتلمان  1932سال 

تنزل، سکقوا، تالشکی و از  نسخ 1932دبیات کمونیستی سال ادر تمام  56قد برافراشت.
ندیم: اخومی روته فاهنهاردوگاه فاشیسم بود. پس از انتخابات ششم نوامبر در  نشینیعقب

هدا آیندد. آنیر پدرچم کمونیسدم میکنند و به زآها از صفوف هیتلری فرار میجا اسهمه»
چدرخش نیروهدای طبقداتی »تلمان از  57«.اندشروع به کنار گذاردن هیتلر از جنبش کرده

 58گفت.سخن می« به سوی انقالب پرولتری

جسدت تدا در برابدر هدایی سدود مدیاما پرولتاریای سازماندهی شده بایدد از چده تاکتی 
بده دسدت آورد. ززم  قانونیاشیسم قدرت را فاشیسم به قدرت برسد؟ فراموش نکنیم که ف

میلیشدیای »بود تدا میلیشدیای کدارگری ]درسدت[ بده هنگدامی کده فاشیسدم فقدط نقدش 
را داشت با آن مبارزه کند و فقط کافی نبود که فاشیسم را از بده دسدت آوردن « ضدکارگری

وی کرسی در پارلمان، به دست آوردن باور عمدومی و ورود بده حکومدت از مجداری قدان
آمدد در سراسدر کشدور پدیدد می« اعتصداب و اعتراضدی همگدانی»اگدر  یدارد. حتد باز

ی عزیمدت که اعتصاب نقطهمگر آن توانست راه فاشیسم به سوی قدرت را سد کند دنمی
ها در پایدان شد. بهبودخواهان ایتالیایی در این زمینه تالش کردند. آنتهاجمی انقالبی می

خواستند بر جزیره پدید آوردند اما فقط میمی در سراسر شبهاعتصاب عمو 1922ی ژوییه
دفداع « های مدنی و قانون اساسدیآزادی»حکومت، پارلمان و شاه فشار وارد آورند که از 
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جایی که پایان کار با عم  تجاوزگرانه همراه نبود در هم کوبیدن این حرکت کنند. اما از آن
خدود خددمات « شدکناناعتصاب»اشیسدم بدا ای بدود. فها بازی بچگاندهبرای فاشیست

نتیجده بده ها شد. این اعتصاب عمدومی بیهمگانی ضروری را تیمین کرد و رییس خیابان
توی کداپور  » که راه فاشیسم را سد کند پیروزی معنوی برای آن بده ارمیدان آورد دجای آن

یدایی در هدای ایتال، در این شدهر کوچد  در ونیدز، گروهCaporetto) 59«.جنبش کارگری
هددا تارومددار شدددند، کنایدده از شکسددت سددنگین و هددا و اتریشبدده دسددت آلمانی 1927

 .گینانه(شرم
که فاشیسدم بده سدوی توانست بکند؟ همینپس پرولتاریای سازماندهی شده چه می

قدرت رهسپار شد جنبش کارگری تنها ی  دستاویز داشت که به آن پناه ببدرد: پشدت سدر 
کس  قدرت کردن! اما احدزاب پرولتدری خدود را انقالبدی  نخستها و گذاشتن فاشیست
ای در رسیای کس  قدرت بدا زور نبودندد. حقیقدت ایدن برای لحظه ینشان ندادند و حت

است که در زمان پیروزی فاشیسم در ایتالیا و آلمان جنبش کارگری بده غایدت ضدعیف و 
درپدی در های پیخداطر شکسدتکاری و نه فقط به کارآمد شده بود: نه تنها به دلی  بینا

خدورد هدای جسدورانه آب میهای فاشیستی که از نبود تاکتی های روزانه با دستهدرگیری
ای توانکا بکه دفکاع ککردن از دسکتاوردهای های اتحادیکهبه این دلیل که سکازمان بلکه اساسا

ر کداهش دانسدت چگونده در برابدفدراسدیون کدارگری نمی ادر ایتالی ی کارگر نبودند.طبقه
دستمزدها در زمان بحران مقاومت کند یا کارفرمایان صنایع فلزی را مجبور کند با رعایت 
قانون با کارگران رفتار کنندد. در آلمدان فدراسدیون عمدومی کدارگران آلمدان کدارگران را از 

برحدذر داشدت بده  شددمخالفت با حکم قانونی برونینگ که سب  کاهش دستمزدها می
کندد و اع از معداش کدارگران حکومدت برونیندگ را بدا خطدر مواجده میکه دفی اینبهانه

معروف شد کارگران را « ضرر کمتر»تاکتی  که به نام  ناست. ای« بهتر»برونینگ از هیتلر 
 روحیه کرد.واقعا بی

حرکت ها مبادرت به فتح قدرت کردند جنبش کارگری خود را بیکه فاشیستهنگامی
ها در ایتالیدا خدود را مددافعان نظدم آن نشان داد. سوسیالیسدتناتوان از پس زدن  و کامال

سلطنتی  کارابینیریها به گذاران دولت بورژوا افتادند. آنموجود نشان دادند و به پای قانون
و ارتش التماس کردند که قدرت را به موسولینی واگذار نکنند. در پایان ژوییه، رهبرشدان، 

ترین مددافع قدانون بده او یدادآوری کندد کده او عدالی» پیش پادشاه رفت تا Turatiتوراتی 
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 «.اساسی است
ور درخواسددت کردنددد تددا در آلمددان رهبددران بهبودخددواه از هیندددنبورگ و رایشددس

، قددرت را بده هیتلدر تفدویض نکنندد. وقتدی پداپن حکومدت «شان را انجدام دادهوظیفه»
خود را محدود به اعتراض  هابرکنار کرد آن 1932ی سوسیالیست پروس را در بیستم ژوییه

کردند و به دیوان عالی زیپزیگ شکایت بردند. ده روز پدیش « نقض قانون اساسی»به این 
مالقدات کوتداهی بدا  ریگیی اجرایی فدراسدیون کدارکه هیتلر به قدرت برسد کمیتهاز آن

 همچندان بده دولدت ایمدان داشدتند و»جمهور هیندنبورگ داشت. رهبدران اتحادیده رییس
روزی کده  1933ی ام ژانویدهو در سدی 60«.جمهور رایدش بودنددوار به کم  رییسامید

سوسیال دموکراسی »ی خود نوشت: در چاپ ویژه به پیش!اش را تشکی  داد، هیتلر کابینه
گرایی کندد، در زمدین قدانون اساسدی و قدانونمی کودتکادر مواجهه با دولتی که تهدید به 

شدان عدذر آوردندد کده هدای انقالبیالف درازگوییها نیدز بدرخکمونیسدت«. پابرجاست
 ]و این  در حالی بود که[ خودشان نیز هیچ نکردند. بهبودخواهان هیچ نکردند د

5 

اکنون فاشیسم قدرت را در اختیار دارد، به رهبرش به عنوان رییس دولت تشکی  حکومت 
قعی، پرولتاریدای واگذار شده است. اما هنوز کالم آخر گفته نشده است، چراکه دشمن وا

ها هنوز وجود دارندد و سازماندهی شده هنوز شکست نخورده. احزاب کارگری و اتحادیه
اش سدود اند. خواهیم دید که چگونه فاشیسم از دستگاه دولتی برای تکمی  پیروزیقانونی

 سازد.کند و دیکتاتوری را برقرار میکلی نابود میدهی کارگران را بهجوید، سازمانمی
کده یازی بده قددرت بدود، تداکتیکش چنانپیش وقتی فاشیسم در راه دست یهدور در

ی اش بدرای شدورش زفدی گدزاف بدود بدرای حفدظ روحیدهدیدیم قدانونی بدود. آمدادگی
هدای قدانونی اکندون تنهدا هایش. اکنون درست برعکس قایه صاد  اسدت. تاکتی گروه

پوششی که از پدس  آن فاشیسدم  نیرنگی جنگی برای ساکت کردن دشمن است، نقابی زیر
سددهمگین را آمدداده  کودتککاییمنددد کنددد و بدده صددورتی روشحرمددت میمندددی را بیقانون

 سازد.می
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 در ایتالیا
هنگامی که موسولینی از سوی شاه میمور تشکی  کابینده شدد فهمیدد کده انجدام حرکدت 
جهشددی خطرنددا  اسددت. جنددبش کددارگری مددرده نبددود. شددرایط سددهمنا  دیکتدداتوری 

های خطرناکی هدم در میدان پرولتاریدای سدازماندهی شدده و هدم در توانست بازتابمی
احزاب دموکرات لیبرال پدید آورد. باید وضع دفاعی اولی ویران شده و به دومدی تادمین 

، رییس جدید دولت مث  گرگی در لباس بره به معاونانش 1922دوباره داده شود. در اکتبر 
ط را حفظ کرده و به دیگران احترام بگذاریم. در هدیچ شدرایطی ما باید انابا»تلگراف زد: 

ای منتشر کدرد کده در آن در نهم نوامبر، ابالغیه«. های شخصی تجاوز کنیمنباید به آزادی
 داشت مصمم به ابقدای آزادی، بازگشدایی مراکدز کاریدابی و غیدره اسدت. تقریبدابیان می

ریس، محرمانده گفدت کده قصدد دارد تدا همزمان به کنت اسدفورتزا، سدفیر ایتالیدا در پدا
 «.ای دموکراتی  بریزدبرنامه»

نواهدا بده هدا شدد. بیاین تاکتی  به هدفش رسید. موسولینی موفو به رام کردن لیبرال
نیسدت کده تنهدا « لیبرالیسدم تقویدت یافتده»باوراندند که فاشیسم چیزی بیش از خود می

است: تقویدت حکومدت و آشدتی دادن هدفش افزودن جزپیاتی چند به رژیم دموکراتی  
در  Amendolaخندید. آمنددوز جولیتی پیر با شادی به قیصر جدید می 61قدرت با آزادی.

بار حکومتی باثبات و پایددار در ایتالیدا روی کدار ای اعالم کرد که برای نخستینمصاحبه
کده بده  ریزی درسدت کارهدایش بدرای آیندده اسدت. فراماسدونریآمده که توانا بده برنامده

رژیدم جدیدد  Torrigianiخود، توریجانی  *لشکرکشی به رم کم  کرد توسط استاد اعظم
 را پشتیبانی کرد.

ای بسیار مشخص را پی گرفت کده عبدارت بدود از بده دسدت آوردن موسولینی برنامه
، او موفدو شدد بدرای 1923ی هدا. در ژوییدهاکثریت مطلو در مجلدس بدا  کمد  لیبرال

ید انتخابات، مجلدس را در دسدت داشدته باشدد. از آن پدس، دو سدوم گذراندن قانون جد
شد که اکثریت آرا را به دست آورده باشدد آن هدم در های مجلس به حزبی داده میکرسی

کم بیسدت و پدنج درصدد ر ی ریختده شدده را کسد  کندد. شرایطی که حزب دوم دسدت
یش رفتند که در انتخابات ششم آوری  جا پها نه تنها این قانون را پذیرفتند بلکه تا آنلیبرال

ها لیست انتخاباتی مشتر  تهیه کردند. فاشیسم کده تنهدا سدی و پدنج با فاشیست 1924
                                                                 

* grand Master ها.عنوان رهبر فراماسون 
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کرسی داشت، دویست و هشتاد و شش کرسی به دست آورد و از آن پس در مجلس دارای 
 اکثریت مطلو بود.

پشدت صدحنه از  در جایی که موسولینی شاهد قواعد بازی قانون اساسی بوداما از آن
جزیره به رهبران شد. او در تمام شبهکرد و برای دیکتاتوری آماده میگرایی تخطی میقانون

)کاتولید (،  Popolari پوپکوهریهدای شدهری محلی فاشیست اختیدار داد تدا حکومت
سوسیالیست و لیبرال را در اختیار بگیرند و چونان پادشاهی مقتدر رفتار کنند. او محرمانه 

کرد تا به نبرد خونین در برابر پرولتاریای سازماندهی شدده ادامده هایش را تشویو میستهد
های ی قدانونی ]بدرای نشدر[ داشدتند، دسدتگاهدهند. نشریات توقیف شدند، گرچه اجدازه

در  1924هدا بده آتدش کشدیده شددند. انتخابدات چاپ ویران و مراکز کاریدابی و تعاونی
کنده از خشونت و تق شدد کم که نقداب از چهدره برداشدته میل  برگزار شد و کمفاایی آ

موسدولینی بدا فریداد مدانع از  1924گشت. در ششم ژوپدن ی دیکتاتوری برمال میچهره
ما آقایان قاب  ستایشی در روسیه داریدم! و »ی حرف ی  کمونیست در مجلس شد: ادامه

 هدا کدامالکنیم که از مدورد آنه میچه در روسیه اتفا  افتاده تقلید کنیم... اشتباباید از آن
کده کنیدد بده جدای اینکنیم. اگر این کار را بکنیم، شما کارگران را مجبدور میپیروی نمی

جسدارت جا باشند... شما باری از جنس سرب بر پشتشان خواهیدد گذاشدت. مدا بیاین
 «.که فکرش را بکنید آن را به شما ثابت خواهیم کردنیستیم و زودتر از آن

مندی توانست بیش از این وقت را تلف کند. آب و آتش، قانونوسولینی در واقع نمیم
 به مسدیر خشدونت کههنینتوانند بیش از حد با یکدیگر در هم بیامیزند. قانونی نمیو بی

های قانون اساسی مسکوت نماندندد و . اما ضمانتفترآخر راه می باید ما الزاما وارد شد
ی سوسیالیسدت در مجلدس در دهدم نماینده Matteottiد. ماتئوتی آزادی بیان محدود نش

، خشونت سازماندهی شده در انتخابات را تقبدیح کدرد. اشدارات موسدولینی 1924ژوپن 
منجددر بدده قتدد  او شددد. ایددن جنایددت مددوجی از خشددم را در سراسددر ایتالیددا گسددتراند. 

به ناگه از توهم بده در آمدده، ها نگاران موضوع را در دست گرفتند. سرانجام لیبرالروزنامه
ی واقعی فاشیسم را دیدند و اپوزیسیون که هنوز خفه نشده بود برای شش ماه از تمام چهره

 های قانون اساسی در اختیارش در برابر حکومت سود جست. سالح
موسولینی دریافت که این زمان، فرصتی است مناس  برای پناه جستن به دیکتاتوری. 

اش را آشدکار در مجلس نقابش را به کناری انداخت و بدطینتی 1925ی هاو در سوم ژانوی
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هدا را آن هایی در برابدر شدخص او بده کدار بسدت کده اوساخت. پس از آن، پلیس تالش
ها[ دشمنانش را نابود، پرولتاریا، ای کرد برای ترویج قوانین اضطراری تا ]از طریو آنبهانه

 وهدا را پایمدال کندد ای را منحد ، تمدام آزادیادیدههای اتحاحزاب دموکراتی  و سازمان
 *د قانون(. ویژه وضع قانون از طریو حکمقدرت دیکتاتوری به شخص او اعطا شود )به

 در آلمان
جمهور هیندنبورگ هیتلر را به عنوان صدراعظم رایش برگزید او نیز دریافت که وقتی رییس

اب کدارگری صددمه نخدورده بودندد. سریع پیش رفتن خطرنا  خواهد بود. نیروهای احز
کشداند. ظهور ناگهانی دیکتاتوری پرولتاریا را به اعتصاب عمومی یا شورش مسلحانه می

ی رعایت قانون اساسی ساکت کند. در تمام ماه فوریه هیتلدر بهتر بود که دشمن را به بهانه
ایدن موقعیدت  او چدون موسدولینی از 62کرد.مدام احترامش به قانون و آرامش را تکرار می

جمهدور برای ایجاد اکثریتی مطلو در پارلمان سود جست. او با پذیرش البته آسدان رییس
ریزی کرد هیندنبورگ برای انحالل رایشستاگ، انتخابات جدیدی برای پنجم مارس برنامه

 و حزبش را به رقابتی جدید فراخواند.
گوریندگ بدا تبدی فدراوان  جایی که هیتلر گرگی بود در پوستین بدره، دوسدتشاما از آن

زمدان دو نقدش بدازی ی ایتالیا آموخته بود کده همی کودتایی خشن بود. او از تجربهآماده
د برای مدتی مدید غیرممکن خواهد بود. بنابراین گورینگ  قانونیگرایی و بیقانون کردن د

داد. او  چه را که موسولینی برای انجامش دو سال وقت صرف کرد، در چند هفته انجدامآن
از رییس پلدیس « خواهجمهوری»ی رییس پلیس پروس شروع کرد، تمام عناصر با تصفیه

های قابد  ی جنایی از خدمت منفص  شده، نازیبرلین گرفته  تا کوچکترین بازرس دایره
به پلیس قدرت توقیف  کمی قانونی در چهارم فوریه، عمالها را گرفتند. حاعتماد جای آن

از تمدام  هشخصبههای عمومی را داد. گورینگ قول داد تا تمام نشریات مخالف یا میتینگ
کنند حمایت کند. و بدا حکدم استفاده می« هاسرخ»هایشان علیه هایی که از سالحپلیس

را  کده  پنجاه هزار نفدری« نیروی پلیس کمکی»)پلیس برلین(،  Schupo شوپودیگری به 
 اس بودند افزود.آ و اساستخدام اسدر 

                                                                 
* decree-law حکم قانونی، به این معنی که هر حکمی از جان  شخص دیکتاتور منتشر بشدود بده مثابده ،

 است.ازجرا قانون ززم
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هایش را تشدویو بده نبدرد خدونین در برابدر پرولتاریدا او در همان زمان محرمانه دسته
شان را تاراج نمودندد جا به دشمنانشان حمله کردند، دفترهای مرکزیها همهکرد. نازیمی

شدان که ش  در خانه ها در برلین به کارگرانیشان را بر هم زدند. آنهای عمومیو میتینگ
ها را کشتند. بر اساس آمار و ارقام رسمی، پنجاه و ی  کاری کرده، آنبودند حمله و کت 

 ام ژانویه تا پنجم مارس کشته شدند.سیاسی بین سی« هایآشوب»ضد فاشیست در 
غیرممکن بود تا کودتای خشن را تا بعد از انتخابات به تعیو بیندازند، چراکه بدون آن 

گیری، ززم بود تدا آمد. پیش از پنجم مارس، تاریخ ر یاکثریت مطلو به دست نمی دیگر
زده ی غیرقطعی را قطعی کرده، متمردان را با حوادث غیر مترقبه وحشتبه هر قیمتی نقشه

در موردی که کرسی کافی به دست نیامد بده آسدانی، نماینددگان کمونیسدت را از ما  کنند
ی قددیمی دازند. بنابراین گورینگ دست به تحری  زد. او ایددهرایشستاگ جدید بیرون بین

 بیودای را به کار بست که بهانه فکرانش در استفاده از ادعای ی  قیام کمونیستیداره و هم
برای تخلف از قانون و شروع تهاجمی خردکننده به پرولتاریا. در بیسدت و چهدارم فوریده 

کدرد کده کمونیست کرد. گورینگ ادعا می ای شدید به دفترهای مرکزی حزبپلیس حمله
کندد )گرچده ایدن الوقوع را ثابت میاند که وقوع ی  انقالب بلشویکی قری اسنادی یافته

شده هرگز به چداپ نرسدیدند(. سدپس در عصدر برکت بود که اسناد ضبطقدر بیتاراج آن
ها بده شدشسوزی کوچکی در کاخ برلین پدید آمد، امدا کوبیست و ششم همان ماه، آتش

وهشدتم، مدردان گوریندگ جدوانی وهفتم تدا بیستنتیجه نرسید. سرانجام در ش  بیسدت
سدوزی را ایدن آتش تروریست را تحری  کردند تا رایشستاگ را آتش بزند. حکومت فدورا

ی  لحظه حکمی را برای  ینشانی از شورش کمونیستی دانست و بدون از دست دادن حت
« اضدطراری شرایط»کرد و ک  منسوخ میانون اساسی را بهجمهور داد که قاماا به رییس

 داشت.اعالم می
هدای توفدانی کده در چه  و هشت ساعت، تمام قدرت به پلدیس واگدذار شدد. گروه

 .شده بودند کارگران مبارز را زدند، شکنجه کردند و به قتد  رسداندند« های کمکیپلیس»
نمایندگان کمونیست دستگیر شددند. های انتخاباتی احزاب ضدفاشیستی قدغن و میتینگ

ها پیروزی قاب  توجهی در انتخابدات پدنجم مدارس بده ی این شرایط ترور، نازیدر نتیجه
دست آوردند که دویست و هشتاد و هشت کرسدی را در رایشسدتاگ برایشدان بده ارمیدان 

ن می باید حزب کمونیست را از گود بیروآورد. برای به دست آوردن اکثریت مطلو تنها می
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 فرستادند.های کار اجباری میی سوسیالیست را به اردوگاهانداختند و چند نماینده
یافت. در بیست و چهارم مارس، رایشستاگ هنوز دیکتاتوری باید ضمانت اجرایی می

چهارصد و چه  و ی  ر ی موافو در برابر ندود و  اهای توفانی مسلح بدر اتاقی پر از گروه
بددون پیدروی از »اهدای تمام قدرت به هیتلر برای وضع قانون  ون  چهار ر ی مخالف، قان
د دد د قانون از طریو حکم باید گفت صرفا دد« ی قانون اساسیشدهروش اجرایی تصوی 

 63شدند.« تعدی »ها منح  یا . دو ماه بعد تمام احزاب کارگری و اتحادیهمصویب کردرا 

6 

چه کرد؟ چگونه مقاومت کرد؟ رهبدران  رخآی پرولتاریای سازماندهی شده در این مرحله
ده شدوند. آندان هدیچ ز ها کندارظاهر قانونی  فاشیسدتهای بهکارگری گذاشتند تا با روش

هدا در پدی اعتصداب شورشدی عمدومی دستوری برای جذب نیروهای مسلح نداشتند. آن
د امید به چیز ها از فاشیسم که اکنون با پیروزی در انتخابات به قدرت رسیده بونبودند. آن

 بهتری نداشتند.

 در ایتالیا
های ایتالیا به کوری همیشگی همچنان به قدانون و قدانون اساسدی چسدبیده سوسیالیست

هددای رحمیفدراسددیون کددارگری بددرای موسددولینی گددزارش بی 1923بودنددد. در دسددامبر 
گروهش ]از های فاشیستی را فرستاد و از او خواست که همراه با ی دستهسازماندهی شده

را بسدیار  1924حزب سوسیالیست رقابدت انتخابداتی آورید   64گیری کند.قدرت[ کناره
ها نگهبدان رداری تورین، جایی که پیرهن سیاههتوراتی در سالن ش یحت .جدی برگزار کرد

ای با ی  فاشیست داشت. و وقتی پدس از کشدتن مداتئوتی تنفدر در ورودی بودند، مناظره
ندی دانستند چگونده از آن بهرهها نمیفت، سوسیالیستجزیره را فراگرشبه بدرداری کنندد. ن 

Nenni ای مناسد  هدا بدرای شدورش در لحظدهفراخواندن کارگران به خیابان»نویسد: می
اپوزیسدیون بده عندوان  65«.تاکتی  غال  نبرد قانونی در سطح قاایی و پارلمدانی اسدت

 آونتکینچون عدوام دوران باسدتان از  ژستی اعتراضی راضی شد در پارلمان شرکت نکند و
Aventin* کنند؟ آیا مخالفان ما چه می». موسولینی در مجلس به سخره گفت: استعفا داد

                                                                 
 جا قرار داشت.ی روم باستان که پارلمان در آنگانههای هفتیکی از تپه *
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ظداهراتی در تآورند؟ آیدا های حزبی پدید میاعتصاب یهای عمومی یا حتها اعتصابآن
؟ هایی در ارتددش هسددتنددهنددد؟ آیددا در تددالش تحریدد  شددورشهددا سددازمان میخیابان

ها سوسیالیسدت 66«.انددهدای مطبوعداتی محددود کردهها خود را به رقابتکدام. آنهیچ
هدا بده . آناستعفای دولت، انحالل میلیشکیا و انتخابکات جدیکدای داشتند: گانهشعار سه

اعتماد به شاه ادامه دادند و از او خواهش کردند که در شکست دادن موسولینی همراهشان 
دن او عرض حال پشت عرض حال چاپ می کردند. اما شاه بدرای باشد و برای روشن کر

 ها را مییوس کرد.بار دوم آن

 در آلمان
ی کردند. در هفتم فوریهتقاضا پشت تقاضا صادر می آرامشهای آلمان برای سوسیالیست

گونده دسدتورالعم  داد: رییس فدراسیون برلین در حدزب این Kuenstler، کونستلر 1933
بیش از هر چیز اجازه ندهید تا خشمگین شوید. زندگی و سالمت کارگران برلینی بسیار »

 67«.ها باید برای روز نبرد حفظ شوندعزیزتر از آن است که در معرض خطر قرار گیرد. آن
ای گفدت: در سدخنرانی Otto Welsز حزب انتخابات را بسیار جدی برگزار کدرد. ُاتدو ولد

مردم در پدنجم مدارس، فرصدت بده دسدت آوردن سرنوشدت خدود را دوبداره در اختیدار »
ی اجرایدی فدراسدیون عمدومی و وقتی هیتلر رایشستاگ را به آتش کشید، کمیته 68«.دارند

جمهدور رییس رایبیی فاشیسدتی بار به خشونت  از بندد رسدتهکارگران آلمان اعتراضی غم
هدا اعاایشدان را ها همواره با تروریسم در تمام اشدکالش مخالفندد. آناتحادیه»ستاد: فر

 69«.انددبرای نبرد در راه ساخت نظم جدید اجتماعی بدون استفاده از خشونت تعلیم داده
در شدهرهای مهدم  بانررایشک سرانجام در ش  پنجم مارس، رهبران مسدئول تقسدیمات 

ها ایدن دسدتور را دریافدت برلین رفتند تا دستور نبرد بگیرند. آنکلت به یآلمان با موتور س
 70«.ریزی ممنوعتر از همه آنکه خونآرام باشید! مهم»کردند: 

ها نیز هدیچ مقداومتی را سدازماندهی نکردندد. ُترگلدر در دادگداه زیپزیدگ کمونیست
شته باشد توانست از شورش مسلحانه چیزی انتظار داحزب کمونیست نمی»اعتراف کرد: 

و فقط در آرزوی ی  چیز بود: بقا یافتن بدون حادثده تدا زمدان انتخابدات کده در انتظدار 
در بیست و ششم فوریه یکدی از رهبدران حدزب بده ندام  71«.ای بودموفقیت قاب  مالحظه

ای برای اقدام جدید که حکومت هیچ بهانهبگذارید کارگران از این»نوشت:  Pieckا   پی
گاه باشند!نمی به حزب کمونیست در دادگاه زیپزیگ  Dimitrovو خود دیمیتروف « دهد آ
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مداران ناسیونال سوسیالیست، از تمام کارمندان پلیس که در ایدن از تمام سیاست»گفت: 
توانسدت سوزی رایشستاگ میپرسم که در زمان آتشاتا  برای شهادت دادن حاضرند می

 72«هایی کم پاسخ دادند: نه!گی با تفاوتتدار  واقعی برای انقالب پدید آید؟ و هم

ای کردندد کده جندبش اتحادیدههدا تصدور میتر بدود. آنها عجی نگرش رهبران اتحادیه
کده های پیشین به توافو دست یابدد و اینتواند با حکومت فاشیستی همچون حکومتمی

ه طدرز غیدر هدا بدآن ها و دیکتاتوری وجدود نددارد دهیچ تااد کاملی بین آزادی اتحادیه
فاشیسکم را نشینی ]و به ایدن ترتید [ محسوسی یکی پس از دیگری از مواضع خود عق 

 .کردندتقویت می

 در ایتالیا
کده برایشدان  های قدیمی درهبران فدراسیون کارگری آماده بودند تا همانگونه که با دولت

« همکداری»کرده بودند بدا دولدت جدیدد نیدز « همکاری»د  بسیار خوب کار کرده بودند
د موسولینی این نکته را فهمید و فوری پس از لشکرکشی بده ُرم دبیرکد  فدراسدیون را  کنند

پدذیرفت. اگدر موسدولینی در  D’Aragonaاش دعدوت کدرد. داراگوندا برای ورود به کابینه
د به این دلی  بود که به آن اعتراض شد. اما رهبران اتحادیده ینهایت از این نقشه دست کش

 Tribuna ریتریبونتا دی فروویتهآهن، د خودشان ادامه دادند. ارگان کارگران راهبه پیشنها

dei Ferrovieri همکداری»چداپ کدرد کده « قیدد و شدرط بدی»ای بدا عندوان سرمقاله »
بدرای چندد مداه، مدذاکرات  73داد.به دولت فاشیستی پیشنهاد مدی های کارگری رااتحادیه

، داراگوندا بده 1923ینی برقدرار گردیدد. در اوت مستقیمی میان رهبران اتحادیده و موسدول
 سیاسکیدر هدیچ مدوردی « همکداری»ی ملی فدراسیون کدارگری توضدیح داد کده کمیته

های مشدورتی ید(. فدراسیون کارگری در بدنهااست )درست خوانده فنینخواهد بود بلکه 
شدرکت مدی شدد هدا بحدث میهایی که مشکالت کار و تولید در آندولت و در تمام بدنه

ضدمن «. تواند پیرو عقاید از پیش فدرض شدده باشدد...مقررات فدراسیون نمی»جست. 
 که ارتباطش را با حزب سوسیالیست قطع کرد.آن

اما این فرومایگی فدراسیون کارگری را نجدات ندداد. ایدن فدراسدیون در پایدان سدال 
ه متماید  بده فرهنگی تیسیس کردندد کد یانجمن منح  شد. رهبرانش به جای آن، 1926

ای چداپ کردندد کده بود. آندان بیانیده« و نقد اعمال اجتماعی حکومت یکم  مشورت»



 147      یازی به قدرت استراتژی فاشیسم در حرکت به سوی دست

یم فاشیستی یک واقعیت است و باید به هکر واقعیتکی توجکه ککرد»داشت: اعالم می و «. را
توانست در گذشته تصمیم بگیرد که خود را موافو یا ای نمیبیان کردند که جنبش اتحادیه

اعالم کند اما ززم بود که یا در جهت براندازی دولدت نبدرد کندد یدا بدا آن مخالف دولت 
طور بده»شقی کده  همکاری و خود را جزیی از آن قلمداد کند. آنان شو دوم را برگزیدند د

 74«.شدطبیعی منجر به فراموشی اص  نبرد طبقاتی می

 در آلمان
بندابراین برخدی رهبدران ندازی کده هدا بودندد. های آلمان دوقلوی ایتالیاییرهبران اتحادیه

تالش کردند آنان را بده سدوی خدود جلد   1932ها آشنایی داشتند پس از خوبی با آنبه
های فدراسیون کارگری اپوزیسدیونی اسدت بدر کنند. گرگور اشتراسر شادمان بود که بحث

گران دای متحدد از تمدام تولیدبینی جبههاین پیشرفتی است که پیش»حزب سوسیالیست. 
از دبیر  Sportpalastاو در اکتبر در میتینگی در اسپورت پازست «. کندآلمان را ممکن می

ای بده عمد  ای کرده بود دعوت ویژهپردهفدراسیون کارگری که سخنرانی ناسیونالیستی بی
اندازی وسدیع پدیش کندد مدا چشدمگونده فکدر مدیاین واقعا Leipartاگر زیپارت »آورد: 
 .«مان داریم...روی

منتظر عم  حکدومتی »ی اجرایی فدراسیون بیان کرد: هیتلر که به قدرت رسید کمیته
همه، حزب سوسیالیسدت فدراسدیون را منحد  و در بیسدتم مدارس از اول «. خواهد ماند

ای بیانگر ضرورت اجتمداعی های اتحادیهسازمان»]به این مامون[:  کردای منتشر بیانیه
ی نظدم ناپدذیر از هرگونده نظدم اجتمداعی... در نتیجدهبی چون و چرایند. بخشی جدایی

ها ی اجتمداعی اتحادیدهپیوندند. وظیفدهای به دولت میطور فزایندهها بهطبیعی چیزها آن
یم هرچکه میباید تجلی یابد،  ای هدیچ های اتحادیده... سدازمانهواهکد باشکدماهیت را

شکان صکرفاگ گذاشکتن جکا وظیفهینای تیثیر مستقیم بر قدرت دولت ندارند. ادعایی درباره
 ...«شان در اهتیار پارلمان و حکومت استدانش و تجربه

همکان »ها در هفتم آوری ، زیپارت تالشش را افزون کرد و بیدان داشدت کده اتحادیده
کنند، یعنی یافتن آزادی ملت در داهل و در بیکرون در نیروهکای هدف حکومت را دنبال می

ها دعدوت کدرد در ی ملدی فدراسدیون از اتحادیدهآوری ، کمیته در بیستم«. مولد کل مردم
ی  کارگر با دولدت ناسدیونال سوسیالیسدم مراسم اول ماه می به عنوان نماد همکاری طبقه

 75نقشی داشته باشند.





 

 
 
 
 
 

 بخش ششم

 های عامیبرآمدن و برافتادن فاشیست

1 

اند: ندابودی فاشیسم به قدرت رسیده است. پشتیبانان مالی فاشیسم بده هدفشدان رسدیده
های پرولتدری و تشدکی  دولتدی اقتددارگرا کده از دموکراسی پارلمانی، قلع و قمع سازمان

 هایشان را تحمی  کرده، سودهایشان را افزایش دهند.خواسته طریو آن بتوانند
فاشیسدت  عکوامهای دار اکنون درگیدر درخواسدتاما روی دیگر سکه: آقایان سرمایه

(. آندان قددرت را بده نده خداطر 2هستند. ما اکنون با طرز فکر این عوام آشناییم )بخدش 
ها وردند. به تعبیر موسولینی آنبه دست آ فقط برای هاطر هودشانشان که پشتیبانان مالی

رحمانده بدا خشدونت  تدازه بده دوران هدا بیآن 1ی تشکی  دادندد.«ی سیاسی جدیدطبقه»
ها، مصمم به بیرون راندن کارمندان سیاسی قدیمی بورژوازی بودند و تمام مناص  رسیده

 خواستند.ها را برای خود میو ُپست
بیندی ایدن البته آنان آنچندان هدم از پیش د دها کمی در هراسنآقایان از این درخواست

های نکته عاجز نبودند و پس از مدتی فهمیدند که واگذاری هدایت دولدت بده فاشیسدت
مشارکت فاشیسم را در دولت  کم در آغاز، صرفاعامی خطرنا  است. به این دلی ، دست

 قش بر آب کرد.ها را ندادند. اما ناشکیبایی عوام این نقشهبورژوازی سنتی ترجیح می
ی طبقده»هایی کردند: مردمدان قابد  اعتمداد متعلدو بده در این حال، آقایان حمایت

های دیگدری در سدر وزرای فاشیست را احاطه کردند. اما این عوام خیال« سیاسی قدیمی
خواستند که خادمان ورزیدند و میاصرار می تمام قدرتها بر در دست داشتن داشتند، آن
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هدا از رژوازی تا آخرین نفر برکندار شدوند. آیدا آقایدان تسدلیم شددند؟ آنسیاسی سابو بو
خوبی در  دارای انتخداب محددودی بودندد. ]بده هنوز به عکوام نیکاز داشکتندجایی که آن

شان برای ضربه زدن به پرولتاریای سازماندهی شده و گذار دولت کردند که[ مساعدتمی
تواند بهتر از این مردانی که خود از کس نمیدموکراتی  به دیکتاتوری ضروری است. هیچ

ترین مردم هستند، کارگران مبارز را آزار کرده، شکنجه دهد. از این رو آقایان بدون کوچد 
ترسی از آینده و از قربانی کردن کارگزاران سیاسی قدیمی بده عدوام فاشیسدت تدن در داده، 

 را به آنان واگذار کردند. تمام قدرت
دیده جدید نیسدت: تقددمی تداریخی وجدود دارد. در دوم دسدامبر در حقیقت، این پ

توقیف و »ی ، بورژوازی فرانسه به همین روش به عامیان هوادار لویی بناپارت اجازه1851
ها، دبیران، خط های گفتاری و نوشتاری، سیاسیبخش»کارمندان سیاسی سابو، « نابودی

ها، در ر س خاندههدا، در وزارتدادگاهدر »گوید: را داد. مارکس می« شامشی و نشریات
داند که ها نمیتوان گفت که بهترین آنها و ارتش جمعیتی از اوباش بر سر  کارند، میاداره

بدورژوازی بدا ایدن «. اعتبار، حریص و زقیدد...آید، جمعیتی پر سروصدا، بیاز کجا می
ومدت قدرتمندد از حک»ی کمد  عدوام، تهاجم به چالش کشدیده شدد چراکده در نتیجده

که برای سودآوری خود به آن نیازمند بود مطمئن شد. فری  ظاهر را خدورد و « استبدادی
ای دیگر را برای انقالب واقعی فراهم آورد. گیزو با طبقه« ی سیاسیطبقه»جایی ی  جابه

Guizot  :2«این پیروزی کام  و نهایی سوسیالیسم است!»پیر خرفت نوشت 

 در ایتالیا
ی فاسدد ]بدورژوازی طبقده»یازی به قدرت دریافتندد کده ایتالیا بسیار پیش از دستعوام 

از  3«.ها واگدذارده اسدتترده و موارد عمومی را به شایسدتهیسیاسی[ دستانش را کنار کش
هدا را ی موسدولینی پدس از لشکرکشدی بده ُرم نتوانسدت آناین رو، حکومت تشکی  شده

بودنددد: « ی سیاسددی قدددیمیطبقدده»ن متعلددو بدده راضددی کنددد. بددیش از نیمددی از وزیددرا
 Thaonوال ی جنگ، دریاسازر تااون دی ر  در اداره Diazهایی چون ژنرال دیاز زادهاشراف

di Reval  در نیدروی دریدایی، جنتیلدهGentile رزونی دد  ی لیبدرال در آمدوزش عمدومی، ف 
Federzoni گرا در مستعمرات و کولونا دی چدزارو ملیColona di Cesaro ی رادیکدال در

رژیدم »پست و تلگراف وزیران فاشیست را در بدر گرفتده بودندد. عدوام از طدوزنی شددن 
آوردند تا از همکاران غیرفاشیسدتش چشدم انتقالی عصبانی بودند و به موسولینی فشار می
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 1923نامیدندد تیسدیس کندد. در تابسدتان می دولت توتالیترچه را که بپوشد و سرانجام آن
به این دلی   Roccaها در حزب پدید آمد. روکا گرایان و افراطیزرگی میان مصلحتتنش ب

فقط بکرای ها در ایتالیا پدید آوردند البته نه انقالب را فاشیست»که جر ت کرده بود بگوید 
و نیز از تبدی  حزب فاشیسم به حزب بزرگ ملی حمایت کرده بود از حدزب « هافاشیست

 4رهبر عوام، ادامه داد. Farinacciدفاع از روکا در برابر فاریناچی  اخراج شد. موسولینی به
 5«عالوه بر فاشیسم حزبی، ملت ایتالیا نیز وجود دارد.»نوشت:  1924او در 

زودی در یدازدهم اوت را برگزیده بدود. بده دولت توتالیترتر در خلوت خود اما او پیش
که بر اساس آن فاشیسم دولت را مجسدم فرایندی در راه است »در ناپ  اعالم کرد:  1922

ای کده بدا کابینده اعتراف کرد که عمدا Emil Ludwigبه امی  لودویگ مر او بعد«. کندمی
اپتالفی بود، پیش از رهسپار شدن به سدوی فاشیسدم توتدالیتر، شدروع « پنجاه درصدش»

بده  taVol، هشداری رسمی از طریدو خبرگدزاری ولتدا 1923در آوری   6کرده بوده است.
آغداز  هنوزشود درستی از آن سخن گفته میرژیم فاشیستی که به»آگاهی عموم رساند که 

 7«.است دورانی مقدماتینشده و دوران فعلی، تنها 
ی چنان بر دولت موجود احاطده داشدت. در سدیزدهم ژانویدهاما دولت فاشیستی هم

صددرصد فاشیستی بود ای که «شورای عالی»ی خود، موسولینی به موازات کابینه 1923
دایدر کدرد. شدورای عدالی در یکدی از نخسدتین  شدی حزب تشکی  میو از رهبران عمده

میلیشیای داوطلد  بدرای امنیدت »ارتش قانونی با  ایجاد مکنل برایجلساتش تصمیم به 
گرفت که به دسدت شدخص ریدیس دولدت اداره شدود. نداظران فاشیسدتی از تمدام « ملی

بدرداری کردندد. سدرانجام پدس از قتد  مرات  کپیهای سلسدلهکارمندان در تمدام درجده
را « دولدت توتدالیتر»ماتئوتی، موسولینی تصمیم به اظهار لطف به عدوام گرفدت و ظهدور 

 8«بکا تمکام قکوا بکه سکوی فاشیسکم!شعار ما ایدن اسدت: »کشید: اعالم کرد. او فریاد می
ُالیوتی گفدت کده «. ه سوی شوراها!با تمام قوا ب»کاریکلماتوری از شعار انقالب اکتبر:  د

هدای دیگدر را بدا تواند همزیسدتی ارتشنمی»حزب فاشیسم تبدی  به ارتش شده است و 
اهداف متفاوت برتابد. این نیازمند فرماندهی یکپارچه است... احزاب دیگر حقدی بدرای 

 Sergioکرد که با دولت یکی است و سدرجو پدانونتزیو فاشیسم ادعا می 9«.حیات ندارند

Pannunzio  :10.ک دولت حز این عبارت را درست کرد 
تمامی احزاب به جز حزب فاشیسم بدا قددرت منحد   1926تا  1925های بین سال
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نسکبت بکه های کدارگری و احدزاب پرولتدری کده شدند، فاشیسم نه تنها نسبت به سازمان
هدا لیبرال»لپه نوشت: رحم بود. ُو نیز بی احزا  بوراوا و کاگزاران سیاسی پیشین بوراوازی

یددا فاشیسددت شدددند یددا زندددگی سیاسددی را تددر  کردنددد. بسددیاری دشددمنان سرسددخت، 
پس از انحالل خشدن »گوید: مازپارته می 11«.خودخواسته یا به اجبار جالی وطن کردند

هدا و هدا، دموکراتها بدا لیبرالهای کاتولید ، پیدرهن سدیاهخواهان و سدازمانجمهوری
، 1925با حکمدی در بیسدت و ششدم ندوامبر  12«.گونه رفتار کردندهمین ها نیزفراماسون

ها مورد تجاوز قرار گرفت و در هم شکسدته و ُلژ فراماسون»فراماسونری قدغن اعالم شد، 
ی کتابخانده 13«.هدا ریختده شددهایشان خرد شده، به خیابانویران شد، تجهیزات و نشان
غارت شد و بدر رهبدران لیبدرال، آمنددوز  Benedetto Croceفیلسوف لیبرال بندتو کروچه 

Amendola  و گوبتیGobetti ها، توریجدانی، چندان آزار همچون استاد اعظدم فراماسدون
بدنی روا شد که بر اثر آن جان باختند. هر کوششی برای احیای احزاب قدیمی بدا بیسدت 

کده بدر « دگداه ویدژهدا»( و Ovraشد. به عالوه پلیس مخفی )ُاورا سال زندان کیفر داده می
تشدکی  شدد، متعهدد بده پیگیدری ایدن مشدک   1926اساس قانون بیست و ششم نوامبر 

 پیچیده، اگرنه غیرممکن، شدند.
 14«.ها تشدکی  شدده بدوداز فاشیست به تمامی و منحصرا»، حکومت 1925پس از 

ری خدمتی و وفاداکارگزاران سیاسی پیشین بورژوازی همچون فدرزونی و جنتیله با خوش
بده تداریخ « فرافاشیسدتی»فاشیستی افتخار همراهی با فاشیسم را یافتندد. یکدی از قدوانین 

تمام کارمندان شدهری و »به رهبران حکومت اختیار داد تا  1925بیست و چهارم دسامبر 
شدان را در انجدام نظامی دولت را که اعمال و رفتارشان چه در اداره یدا بیدرون آن، قابلیت

کند یدا رفتارشدان بدا اصدول سیاسدی روی وفاداری فاشیستی ثابت نمیوظایف محوله از 
کارکندان ارتدش احیدا شددند، افسدران «. حکومت تناسبی ندارد، از خدمت منفص  کنند

کوشش برای متمرکز »بازنشسته شدند و جای آنان را عناصر قاب  اعتماد فاشیست گرفتند. 
 15شدان بدود.«شدیفتگی همیشدگی»، «کردن کنترل بی قید و شرط ارتش در دسدتان عدوام

 Italoی فو  مدرن سرویس، به ی  نفر عامی واگذار شد: ایتدالو بدالبو هواپیمایی، شاخه

Balbo. 
تکمید  شدد. شدورای عدالی  1928تیسیس دولت توتالیتر با قانون ندوزدهم دسدامبر 

«. های حکومت اسدتی تمام فعالیتکنندهمسئول عالی هماهنگ»گر اکنون یفاشیستی د
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ای اجرایی و کارگزار آن کابینه که تنها بدنه پیش ازای عالی تمام مشکالت حکومتی را شور
گذارد. پادشاه به حد ُمهرگذار تندزل یافدت چراکده شدورای عدالی حدو است به بحث می

که پیشتر حو انحصاری شداه  را د مداخله در مسای  مشخصی چون اعالم جنگ یا صلح
ی شده، وراثت تاج و تخت تنها با قانون اساسی وضعدانست. از آن پسد حو خود می بود

ی اعتبدار سداقط خواهدد که بدون آن مشورت، قانون از درجده پس از مشورت این شورا د
چنین معرفی جانشین برای رییس دولت در شدرایط بالتصددی رسید. همد به تییید می بود

بده عندوان یکدی از  در اختیار شدورای عدالی بدود کده ریدیس جدیدد را بودن آن، منحصرا
کرد. و اما حزب فاشیست در دولت به شاه معرفی می« پیشنهادی محترمانه»همکاران، با 

ی قددرت شدالوده»ای عمومی تبدی  شدد. فرورفته و از انجمن خصوصی ساده به مؤسسه
توان بددون آن رژیمدی را تصدور کدرد، درسدت مثد  محور رژیم که نمی» ،16«دولتی بود

 17«.ستون فقراتش ی انسان بارابطه
از آن پس دبیر حزب دارای القاب دولتی شد. به او عنوان و اختیارات وزیر کابینده داده 

ترین شخص در رژیم پس از رییس حکومت است و در غیداب او جانشدینش شد. او مهم
شدود، های باز محددود نمیشود. تداخ  حزب و دولت به درجهدر ریاست بر کابینه می

لدی حدزب در ندامزدی دبیدری حدزب، توسدط احکدام دولتدی منصدوب تمام دبیدران مح
 18شوند.می

شده کده رهبدری سازری دهقانان  اندکی شهریمهان»با تکمی  کردن دولت توتالیتر، 
، تمدام تمکام قکدرتبده اهددافش دسدت یافدت. فاشیسدم  19«فاشیسم را به عهده داشدت

بازانه به هجومی هوس»نتین گفته: که سیلویو ترچنانها و مزایا را به دست آورد. آنمنص 
های عمومی به حراج گذاشدته ها، مشاغ  و معامالت... وجود داشت. ادارهها، ادارهاعانه

 20«.شده بودند

 در آلمان
های عامی نیدز قصدد داشدتند تدا جدای کدارگزاران سیاسدی پیشدین ناسیونال سوسیالیست
( بیدان نتارر میتت) Voelkischer Beobachter فولکییتر بووبتاختربورژوازی را بگیرند. 

تاریخ هرگز ندیده است که دولت توسط افرادی به جز مبدعان و مروجان عقایدد »داشت: 
آرزو و تواندایی ززم بدرای  هیچ ک  به جز هود ماای بگیرد. جدید اصالح شده، روح تازه

ت، وقتی قدرت را به دسدت آوردیدم، آن دولد»گوبلز گفت:  21«.ابقای نظم جدید را ندارد
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باشد... اگر امروزه در نبردمان در برابر سیستمی فاسدد، مجبدوریم کده عادو می مادولت 
مکا تبکدیل بکه دولکت کده آن سیسدتم در هدم شکسدته شدد، باشدیم... همین« حزب»ی  

به عوام  1933ی ام ژانویهی هیتلری در سیاز این رو حکومت تشکی  شده 22«.شویممی
گزاری سیاسی پیشین وزرای ناسیونال سوسیالیسدت بخشید. اشراف عاو کاررضایت نمی

وزیر  Hugenbergی پروس، هوگنبرگ شدند: فن پاپن به عنوان معاون صدراعظم و نماینده
وزیر امور خارجه، کنت اشورین فن  Von Neurathاقتصاد ملی و کشاورزی، فن نویرات 

 Baronنداخ بووزیر مالی، بدارون التدز فدن ر Count Schwerin Von Krosigkکروزیگ 

Eltz von Rubenach  وزیر راه و ارتباطات، سلتهSeldte هدا( وزیدر )ریدیس کداله فوزدی
که  ر   کاری و از این دست.میمور بی Gereckeکار، گ 

خواستند از کدارگزاران سیاسدی پیشدین خلدع یدد شدود. پیروزی می ها سرمست  نازی
بدرداری های توفدانی کپیگروه« پلیس کمکی»گورینگ با شتاب، پلیس پروس را از روی 

ی احزاب بده جدز حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت سوزی رایشستاگ همهکرد. پس از آتش
های کدارگری محکوم به فنا شدند. ناسیونال سوسیالیسم نه تنها احزاب پرولتری و سازمان

ر . دبلکه احزا  بوراوا و کارگزاران سیاسی پیشین بکوراوازی را نیکز آزردرا در هم شکست 
همان روزی که هیتلر از جان  رایشستاگ تمام قدرت را به دست آورد یعنی بیست و سوم 

که میمور بی1933مارس  ر  ی پیشدین هینددنبورگ بده اتهدام ی برگزیددهکاری و نماینده، گ 
ی رایش در پروس را از پداپن اختالس دستگیر شد. در یازدهم آوری ، هیتلر عنوان نماینده

هدا، فوزدیو ششم آورید  یکدی از رهبدران انجمدن قدرتمندد کالهپس گرفت. در بیست 
کار( ناسیونال آلمدان ناپدید شد. با این وجود، حزب )محافظه Duesterbergدویستربرگ 

هددا را از دسددت داد میلیشددیای جدیدددی بددا فوزدیمقاومددت کددرد و وقتددی حمایددت کاله
، نئ( پدید آورد. اما در اوای  ژوkampfring)کامپفرینگ  میدان نبردهای سبز، به نام پیرهن

شان را اشیال کردند، در حالی که حمله کرده، دفتر مرکزی هاآنهای توفانی عامی به گروه
مورد گنبرگ با دریافت بیوههای محلی را از مداخله بر حذر داشتند. رسسای پلیس بخش

نمدود. نیدز در پدانزدهم اش را تسلیم کرد و حزبش را منح  بودن مقاومت، دو وزیر کابینه
 روی کاتولی  به انحالل خود ر ی داد.ژوییه، حزب میانه

صددفتان فاشیسددت بددا کددارگزاران سیاسددی پیشددین بددورژوازی مهربددان نبودنددد. حیوان
ن های بینمونه رُوهدر  گنبدرگ در وهیهمدسدت  Oberfohrenشماری وجدود دارد: دکتدر ُاب 
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در ششدم مداه مدی در « ب بده خودکشدیارتکا»ریاست حزب ناسیونال آلمان، در حالت 
هدای مجازات»های از سه سال زنددان تدا اش پیدا شد. قانون پانزدهم ژوییه مجازاتخانه

ی احدزاب ممنوعده یدا تشدکی  حدزب را برای کسانی که در تالش ایجاد دوباره« شدیدتر
عهدد مت« های مردمیدادگاه»عالوه پلیس مخفی )گشتاپو( و جدید باشند تصوی  کرد. به

 به غیرممکن ساختن این عم  شدند.
ها تشکی  یافته بود. وزیرانی کده عادو کدارگزاران حکومت رایش اکنون فقط از نازی

پیوستند یا باید از خددمت سیاسی پیشین بودند یا باید به حزب ناسیونال سوسیالیست می
ز، شدند. عوام در شوراهای حکومتی برتری عددی داشدتند: گوریندگ، گدوبلمرخص می

و دیگران به نوبت وزرای رایدش  Kerrl، فران ، کرل Rust، رهم، روست Hessداره، هس 
د صدراعظم را توانا به برکنداری تمدام کارمنددانی  ، پیشوا1933شدند. قانون هفتم آوری  

)وضدع «. دارنددتعهد همیشگی خود را در خدمت به انقدالب ملدی اظهدار نمی»کرد که 
داشت هر به اطالع عموم رسید معلوم می 1937ی ه در ژانویهقانون مربوط به کارمندان ک

بایدد « اظهار تمام تعهدها به رژیم ناسیونال سوسیالیست دسدت بکشدد»کارمندی که از 
بازنشست شود(. و نیز افسرانی که مظنون به سردی نسدبت بده رژیدم جدیدد بودندد  رسما

 Vonامرشددتاین کدد ، ژنددرال فددن ه شسددته شدددند. ایددن دسددتور شددخص فرمانددده  بازن

Hammerstein هدا دوست ژنرال فن اشالیشر بود. ذهن عوام مشیول کنترل ارتش بود و آن
و مشداورش  Von Blumberg، ژندرال فدن بلدومبرگ «عقیددههم»موفو به نامزد کردن دو 

ور شددند. گوریندگ همچدون برای وزارت رایشدس Von Reichenauسرهنگ فن رایشناو 
مایی را در اختیار گرفت. در دهم ژوییه مجالت بدا حدروف درشدت بالبو در ایتالیا، هواپی

هیچ حزب دیگری وجود نددارد. جندبش ناسدیونال »را چاپ کردند: « هشدار دولتی»این 
مدادی در های قاب  اعتسوسیالیستی تنها ستون دولت شده است... ناسیونال سوسیالیست

مون به آگاهی عموم ای به این مدر پانزدهم ژوییه، قانون«. دنتمام مناص  مهم وجود دار
« در آلمان تنها ی  حزب سیاسدی وجدود دارد، حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت.»رسید: 

با دولت یکدی شدد. قدانون دوم  سال پس از به قدرت رسیدن کامال حزب در کمتر از ی 
داشت که پس از پیروزی انقالب ناسدیونال سوسیالیسدتی، حدزب بیان می 1933دسامبر 

ای ]حزب[ بدنده«. ولوژی  دولت شده و به صورتی پایدار به آن متص  استحامی ایدپ»
تر بدود کده دسدتیار هیتلدر در رهبدری حدزب، عمومی شد و به منظور ایجاد نفوذی واقعی



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        156

های توفانی، ُرهم، نامزدان وزارت رایدش شددند. آخدرین رودلف هس و رییس ستاد گروه
جمهور هیندنبورگ گذاشته شد کده هیتلدر، سنگ بنای دولت توتالیتر به هنگام مرگ رییس

های خویش عالوه بر ریاست دولت، به عنوان 1934رهبری حزب با حکمی در دوم اوت 
، پرچم سرخ بدا 1935ی نورمبرگ به سال صدارت اعظمی را نیز افزود. سرانجام در کنگره

دان بالهرنگ به زصلی  شکسته یگانه پرچم دولتی شد. پرچم سلطنتی سیاه، سفید و سرخ
 «.دولت همان حزب است و حزب همان دولت»ای صادر کرد: ریخته شد. هیتلر قاعده

را،  تمکام قکدرت نبا تکمی  شدن دولت توتالیتر، عوام نازی به اهدافشان رسیدند. آنا
تمام مناص  و مزایا را از آن خود کردندد. کاسدتی انگد ، حدریص و فاسدد در حکومدت 

 تقریبا ی سران حز فقط راهی نورمبرگ، ساله در کنگره تشکی  شد، این حقیقت که همه
ای هدا کمد  کندد. منظدرهتواندد بده بدرآورد تعدداد آنکننده داشت میی  میلیون شرکت

های لوکس آمد و شد و در قصرهایی که چون قدارن در اتومبی »رسیایی! بیشتر این رهبران 
ایدن  24«ایم.کار مدییوس شددهتبدهاکنون ما از رهبدران » 23«.کردندروییدند زندگی میمی

 سازری قدیم.روایت بانویی است متعلو به مهان
 Hermannقدددیم، هرمددان روشددنینگ « محتددرم»بعدددها سددخنگویی از بددورژوازی 

Rauschning  به هنگام رد اتهام از خود پذیرفت که جددای از دشدمنی بدا پرولتاریدا، او و
گذارندد. او در ایدن بداره به هیچ چیز احترام نمدیاند که امثال او آلمان را به مردمی وانهاده

. او در حسرت خود چنان پیش رفت که فراموش کرد خواستیمما این را نم کتابی نوشت: 
اند( یببرایشان قای  بود که انگار انقالبودند )کسانی که چنان احترامی  «انگارانهیچ»این 

چده کده او ی آناز نو زنده کردند. همهای بحرانی، طبقه و سیستم زندگی او را که در لحظه
 25پرداخت.ی خدمات میهایی که باید در ازای ارایهدید عبارت بود از هزینهمی

2 

درستی احساس ناراحتی دار هنگامی که تمام قدرت را به عوام واگذاردند، بهآقایان سرمایه
نی کنندد کده بده ای جدی به مزایای کسداخواستند حملهش  نمیکردند. این عوام بیمی

زیستند و هرگز دریای سخاوتشان را قطع نکردند. صاحبان صنایع درواقع موهبت آنان می
های وابسدته بده آن را های حدزب و سدازمانیازی فاشیسم به قدرت صندو پس از دست

« های آدولدف هیتلدر از طدرف صدنایع آلمدانصدندو »ها در آلمدان انباشتند. این کم 
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هایی هایی دادند به شک  مقام«رانت»این آقایان به رهبران عامی  ،وهنامگذاری شد. به عال
به حرکتشدان »های مردمی که شان. اما از آن سو، این عوام باید به تودهدر مدیریت تجارت

 ستیزیسرمایهها از زبان ها برای اغفال این تودهدادند. آنحساب پس می« دادندجهت می
به آن نیاز داشتند. و اکنون که فاشیسدم بده قددرت  ا جداً ه( که توده4سود جستند )بخش 

خواهندد. فاشیسدم بیهدوده بیدان ها را میها از فاشیسم عمد  بده وعددهرسیده است، توده
هدای دارد که نبرد طبقاتی را منسوخ کرده است، خرده بورژواها و پرولترهایی که پیرهنمی

شدان نیدز در طبقاتیشان پیروی کدرده، منافع یای بر تن کردند آشکارا از غریزهسیاه یا قهوه
پیروز مراق  است تا  جایی که فاشیسم  دار باقی ماند. اما از آنتااد با منافع آقایان سرمایه

خواهندد کده داری را تخرید  نکندد، عدوام ناشدکیبا شدده و میی سرمایهامتیازهای ویژه
 یری شود.پیگ انقال  دومیاین روند با  ییابد یا حت ادامهانقالب 

اعتنا باشند. در رژیمی ها بیتوانند به این خواسترهبران عامی، بزرگ و کوچ ، نمی
د سیاستمداران نفدوذ و  رغم جلوگیری از حو ر یو به فاشیستی چون رژیمی دموکراتی  د

شدان برخدوردار «پایگاه اجتمداعی»ز پشتیبانی اکنند که آبروی خود را تا آن حد حفظ می
تنها باید آن شخصی که نه یلبرد، تیواز کی  را برای خود می ایاز آنان تکهباشند. هری  

تنهدا خدود را بده  ،را حفظ کرد بلکه باید آن را گسترش نیز داد. او بددون پایگداه اجتمداعی
شود چاپلوس و ترسو. او در خالء، در بوالهوسی دیکتاتور گذارد و شخصی مینمایش می

ها و بیدانگر خواسدت ای مشخصاندازه. از این رو، باید تا ی رقبایش معلو استیا توطئه
انقال  فقکط شکروع د بیان کند که  ای کمابیش راسخبا عقیده آرزوهای گروهش باشد و د

 .شده و انقال  دومی نیاز است
کننده اسدت. آندان کدارگزاری نهایدت ناراضدیدار بیچنین زبانی برای آقایان سدرمایه

شدان را بده آشدوبگران و اند تا ]مجبدور شدوند[ دفداع از منافعسیاسی خود را عوض نکرده
خواهنددد دهددد. آنددان میآزارشددان می« انقددالب دوم»فریبددان واگذارنددد. ایددن خیددال عوام

 رحمانه سرکوب شوند.ترین عوام بیسرکش
 بینیم ککه دولکت دیکتکاتوراکنون مکیدیدیم که حزب دولت را در خود مستحی  کرد، 

ی پس از دیگری اشدیال کهای حکومتی را یها منص . البته فاشیستدکنحز  را رام می
 ،. هرکه سدکوت کدردهاندها کار هود را انجام دادهاما تعداد کمی از این فاشیستکنند، می

راه رهبدر و یا از خادمان سدربه 26«کندای بوده که آزادی تفکر را انکار میالیگارشی»جزو 
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رانندد بدوده، شدیلش را حفدظ کدرده اسدت. های مالی که زیر نظر رهبدر حکدم میقدرت
فریبی خدود فریبان، یا باید از عقایدد خدود دسدت بکشدند و شدنلی بدر عدوامدیگران، عوام

بپوشانند یا باید ناپدید شوند. پس از این پاکسازی حزب تبدی  به ی  دسدتگاه حکدومتی 
کندد و وقتدی شدود کده بدرای خدودش فعالیدت نمیصرف و ارگانیسمی بوروکراتید  مدی

شدود. دیکتداتوری هرچده میلیشیای فاشیستی نیز پاکسازی شد، خلع سالح و نداتوان می
هرچه بیشکتر بکه نیروهکای سکنتی بازدارنکده، ارتکش و های مردمی تکیه کرده و کمتر به توده

توری نظدامی و های دیکتافاشیسم بوروکراتی  شده، به دیگر شک . »شودپلی  متکی می
 27«.شودپلیسی نزدی  می

اراپده داد امدا در واقدع ایدن دو یکددیگر را  تکوالیفاشیسم در نمایش، دو فرآیند را بده 
پوشاندند، سازش دولت و حزب فاشیستی هنوز به پایان نرسیده بود که دولت دیکتاتوری 

 شروع به انقیاد حزب کرد.

 در ایتالیا
دست یافتن به قدرت چنان زیاد بود که رهبدران عدامی های فاشیستی پس از ناامیدی گروه

شدان سدود جسدتند. ی خشدنی در سدخن گفتنفریباندهآن را به حساب آورده از زبان عوام
( در سدیزدهم Popolo di Lombardia پوپولتو دی لومباردیتا) مردم لومبتاردیی روزنامه

اگر ززم باشد دوباره این کار ایم که ایم... و آمادهما انقالب کرده»نوشت:  1923ی ژانویه
ی چهداردهم ( چاپ بولونیدا در شدمارهAssalto اسالتو) حمیهی روزنامه«. را انجام دهیم

داران و صداحبان صدنایع زمدین»آوری  خود این نوشتار را از قلم رهبری عامی چاپ کرد: 
بدرداری از های کدارگران را متعدادل کندد امدا بهدرهتواند خواسدتهکنند فاشیسم میفکر می

اند یا دویست هزار نفر دیگر سرمایه را نه. این بدین دلی  نیست که دو هزار فاشیست مرده
داران را نیدز ام تا پوست زمینکنم و آمادهی مرگند... من پوست کارگران انقالبی را میآماده
را  گونده موسدولینیای سرگشداده ایندر نامده Eduardo Frosiniادواردو فروسینی «. بکنم

اید و اکنون از کسانی حمایدت را بسیار تیییر داده 1919ی شما برنامه»مخاط  قرار داد: 
ها را خورده است. شما خود را به آغوش کسانی کنید که فاشسیم سوگند مبارزه علیه آنمی

گرایدی در خددمت پادشداهی و خواهند خردتان کنند و فاشیسم با واپساید که میانداخته
گفدت و بده ُرم سدخن می لشکرکشکی جدیکداز ضرورت  Forniفورنی « ت.بورژوازی اس

هدا چنددین بدار بدا ها محدود به کلمات نبود: در ُرم، هواداران موسولینی و افراطیتناقض
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های میلیشیا و دفاتر مرکزی حدزب را ها پادگاندر لگهورن، افراطی .مسلس  مبارزه کردند
در برابدر  ،(هداRasراس ) ،رهبران محلی فاشیسمها، در تمام ایالت تصرف کردند و عمال

 28های رهبری شورش کردند.سیاست
هدای رحمانده عامیخواستند که موسولینی بیدار نگران شدند. آنان میآقایان سرمایه

من باید در سال اول خدود را »دردسرساز را برکنار کند. موسولینی به امی  لودویگ گفت: 
کدردم تدا نیدروی متمرکزتدری بدرای حدزب خدالص می از شر صد و پنجاه هزار فاشیست

توانستم شروع به آموزش ی  نفر نخبه برای تبدی  کردن نیدروی ها بعد نمیبسازم. تا سال
هدا هدزار فاشیسدتی سدخن سدیلونه از ده 29«.ُبردار کنمنامنظم به حکومتی منظم و فرمان

حزب[ اخدراج شددند.  ]از 1923گوید که در لشکرکشی به رم نقش داشتند و در سال می
نسبه زیادی را به خارج فرستاد، دیگدران تعداد به»موسولینی  هکنویسد می Anianteآنیانته 

های خود با دستور سفر ممنوع محبوس کدرد... و برخدی را از را زندانی و بقیه را در ایالت
 هافاشکیحزب اصالحی عمیو را از سدر گذراندد. بسدیاری  30«.عالم سیاست بیرون راند

تمام کسانی که نارضدایتی خدود را نشدان دادندد بدا »منح  شدند. بر اساس نظر سیلونه: 
 31«.شان معلوم بود جایگزین شدندکنان خدمات عمومی که وفاداریرکارمندان و کا

از سر تا پا پاکسازی شد. موسولینی بیدان  1926تا  1925حزب برای بار دوم از سال 
ی دسدته 32«.را از سدر تدا تده پاکسدازی کندیم مجبور بودیم که حزب فاشیسدت»داشت: 

ی حزب بیدرون  و اخراج شدند. فاریناچی از دبیرخانه« های قدیمیفاشیست»جدیدی از 
 گشوده نشد. 1931زمان، سندهای عاویت حزب بسته شد و تا سال هم

منحد  و  فاشیستی« هایاتحادیه»انجام شد. فدراسیون  ی، پاکسازی دیگر1928در 
بیه کده بده دسدت او « های کدارگریاتحادیده»تمدام عدوام  ونهنچر اول آن روسونی، دبی

 (8، منفص  از خدمت شد. )بخش گوناگون در سازمان منصوب شده بودندهای مقام
تا زمانی ککه حکز  بکا در واقع، موسولینی آشکارا تصمیم نداشت تا حزب و دولت را 

ین عناصکر  چیکزی جکز یکک دسکتگاههالص شدن از شر بی اجرایکی در هکدمت  قرارتر
سازی دولت تکمی  1928، در هم ادغام کند. گرچه قانون نهم دسامبر دستورهای او شود

زمان بر رام کردن حدزب توسدط دولدت دزلدت داشدت. توتالیتر را مد نظر داشت، اما هم
به تعبیر قانون، تنها  یب دولت را جذب کرد اما در واقع حتزشکی نیست که در ظاهر، ح

در ُرم با نگاه به حکمدی  Temps تانخبرنگار «. دولت بود هدمتداخلی در  میلیشیایی»
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برتری دولت بدر حدزب اکندون »داد نوشت: که به دبیر حزب عنوان و اختیارات وزیر را می
 33«.هویداست. دولت حزب را در خود مستحی  کرده است

مدنظم وقتی حزب تابع دولت شد، میلیشیای خالص از عناصر نامطلوب تابع ارتدش 
ای در پیش از به قدرت رسیدن مقاصدش را آشکار کرد. او در مقالده یشد. موسولینی حت

هنگامی که بده قددرت رسدیدیم بدا »نوشت:  1922در بیست و ششم اکتبر  پوپولو دیتالیا
های عملیاتی چه بایدد بکندیم؟... میلیشدیای  فاشیسدتی تیییدر شدک  خواهدد داد. جوخه
هایی شوند و بدندههای دولتی میهایی حزبی نخواهند بود بلکه ارگانها دیگر ارگانجوخه

ل ملدت در نیروهدای مسدلح خواهندد آههدا ایددشوند برای آمدوزش پدیش نظدامی. آنمی
پدس  1923در « های عملیاتیجوخه»ماند که این برنامه را به عم  آوریم. می 34«.بود...

، افسدران ارتدش را بده 1934از وجینی دقیو با میلیشدیا یکدی شددند. موسدولینی در اوت 
س داده کم جوانانی که در سازمان جوانان آزمدایش خدود را پدخدمت میلیشیا درآورد. کم

هلکع تر از همه، میلیشدیا شدند. سرانجام و مهم« های قدیمیفاشیست»بودند جایگزین 
شدد. مدردان میلیشدیا بدا « نیدروی ذخیدره»گوهای نظامی تبدی  به وشده، در گفت سالح

پوشدیدند، شدک  میهدایی ی هایی کمابیش کم، شدهروندانی بودندد کده لباساختالف
جسدتند. تنهدا ید  قسدمت میلیشدیا هدا شدرکت میرژهدیدندد و در تعلیمات نظدامی می

ضرر پلیس کمکی را بدا بازدیدد از ای همیشگی داشت و آن قسمتی بود که نقش بیوظیفه
ها، دفداع سداحلی و از ایدن دسدت ایفدا ها، جنگ آهن، بنادر، بزرگراههای پست، راهاداره
یوسدتند، هرچندد چنددین های مدنظم خدود پکرد. افراد میلیشیا در زمان جنگ به گروهمی

رتش پیوستند و تحت اهای مختلف ها به دستهآن .واحد میلیشیا هویت خود را حفظ کرد
ها که در نبرد حبشه نقدش داشدتند، . مورد تقسیمات پیرهن سیاهافسران ارتش درآمدندمر ا

هدای ، میلیشیا همواره بدا سدازماندهی آموزش1935ی پس از اول فوریه 35نیز چنین بود.
 .تحت امر و نظارت افسران ارتش بودش و پس نظامی، پی

، «انقدالب»که میلیشیای فاشیستی دیگر چون روزهدای ضدروری پدس از خالصه آن
کده  ککارابینیریمسئول نظم داخلی و دفاع از حکومت نبود. این وظیفه بدیش از پدیش بده 

یر بخشی از ارتش  1935سدال بدود واگدذار شدد. در پایدان  فرمان یک انرال ارتش مکنظم ز
 به دقت تقویت شدند. کارابینیریواحدهای 

نیز استقالل خدود را از دسدت داد و بدا ندام  Opera Balilla ُاپرا بالیالسازمان جوانان 
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( تبدی  به سازمانی شد برای آموزش نظامی که توسط ارتش و بدا GILلیا )اتبردار جوان ایت
 36شد.ی رسمی آن اداره مینامهآیین

رنالته ی یافدت. روزنامدهی این روند تکاملی نقش ارتدش مددام افدزایش میبا ادامه ج 
سالری جدیدد ملدت ارتش به خواست فاشیسم مهان»نوشت:  Giornale d’Italia دیتالیا

این حقیقتی نمادین است که در چندد مدورد سدربازان ارتدش مدنظم و نده  37«.شده است
در دوازدهمین سالگرد تیسدیس  38نگهبانی کردند.میلیشیا، از نمایشگاه انقالب فاشیستی 

هدای ُرم در پایتخدت پادگان مکنظمهای های تمام گروه، دسته1935ی میلیشیا، اول فوریه
 39رژه رفتند.

پیروزی به دست آمده در اتیوپی توسط ژنرال بدولیو )که به مارشال ترفیدع یافدت( نده 
را که تا آن زمدان نقدش  عالی ارتش تنها موقعیت محکم ارتش بلکه موقعیت شاه، فرمانده

گفدت:  1936نگاری در مداه مدی مبهمی در رژیم فاشیستی داشت تثبیدت کدرد. روزنامده
شداه  40«.کاخ سلطنتی و فرمانده عدالی نظدامی تمدامی افتخدارات را بده دسدت آوردندد»

 41زمان با دوچه تبدی  به مارشال امپراتوری شد.هم
شدت، ارتدش اروی به فاشیسم دیروز شباهتی ند جایی که فاشیسم امروز به هیچاز آن

هایی در ، رشدته1934کدرد. بدا آغداز زمسدتان « فاشیسدتی»د خود را  گرچه ابتدا با اکراه د
به تمام مدارس افسری برای تعلیم افزوده شد. اقددامات گونداگون، « مطالعات فاشیستی»

نظام هندگ سدوارهکدرد و در جندوآ، افسدران ورود افسران به حدزب فاشیسدت را آسدان می
، Savoyزمدان، کداخ سداووآ )هم 42دیداری رسمی با دبیر محلی حزب فاشیست داشتند.

ای مرزی بین فرانسه، ایتالیا و سدوییس( و رژیدم بسدیار چنین نام منطقهکنایه از شاه و هم
و بازدیددی از محد  تولدد  43نام برد« میهن فاشیستی»تر شدند: شاه در حکمی از نزدی 

داپیو موسولینی،  ای مقالده Pistoiaپسر عمدویش، دو   پیسدتویا  44داشت. Predappioپر 
از زمان »در ُرم اشاره کرد:  تاننوشت و خبرنگار  پوپولو دیتالیای موسولینی، برای روزنامه

سیاسدی  ایلهأسیمبده  ظهور فاشیسم، اولین بار است کده عادوی از کداخ سداووآ رسدما
 ک دیکتاتوری پلیسیفاشیستی  متکی به عوام پیرهن سیاه تبدی  به « انقالب» 45«.پردازدمی

 شد. نظامی

 در آلمان
نیروی عوامی بود که خدودش آن را آزاد  بر هیتلر پس از به دست آوردن قدرت در پی آقایی
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چده ده تر از آنگذارده بود. اما او با موجی سهمگین از پایین مقهور شد. موجی بسیار قوی
شده کار که در ممال  فتحها تحملش کردند. هزاران خرده بورژوا و بییش ایتالیاییسال پ

های های ناسیونال سوسیالیسم ایمان آورده بودندد خواسدتار عمد  بده وعددهفریبیبه عوام
هدای کارگداهی کانون»های توفدانی، کدارگران ی گروهشدند. جوانان گرسنه ستیزیسرمایه

ها بر میز کارفرمایدان، خواسدتار افدزایش حقدو ، ا کوفتن مشتب« ناسیونال سوسیالیستی
هدای سازی آن بودند. رهبران عامی در شتاب  افزودن بر تیولملی ینظارت بر صنایع و حت

گشودند. بندابراین « های کارگاهیکانون»های توفانی و خود درهای حزب را به روی گروه
هدای به مدارجی رسدیدند و توده هاایهای پیشین در ارتش پیرهن قهوهبرخی مارکسیست

کنون پرجوش در آن مایه گذاشتند. این موج با چنان خشونتی شکسته شد کده بده نظدر، تا
 همه چیز را در اطرافش جارو کرد.

هایشان طرد شوند باید به زبان رادیکال سخن که مبادا از گروهرهبران عامی از ترس آن
داد یکدی از ایندان بیدان داشدت: مییآ ترتی  ه اسای کهای عمومیمیتینگ گفتند. درمی

ی ما چیست؟ ما تنها ی  دشمن دیگر برنامه سوسیالیستیانقالب ما... چیست؟ بخش »
 46«داریم که شکستش دهیم: بورژوازی!

اما این واکنش حرکت را آرام نکرد. بورژوازی کارگزاران سیاسی پیشین خود را قربدانی 
را به شرطی در دست گیرند که کورکورانه  تمام قدرتده بود تا کرده و به عوام نازی اجازه دا
ی در هم شکستن بلشویسم را به آنان واگذارد توانست وظیفهمنافعش را تیمین کنند و نمی

ظهور یابد. در اوای  مداه « ملی»ای بلشویسم تا از آن میان بلشویسم جدیدی، شاید گونه
در نهم این ماه، گورینگ به شدت قددغن های چرخش پدیدار گشت. نخستین نشانه ،می

اس بپیوندد یا لبداس صدلی  شکسدته بدر تدن آ یا اسکرد که هر عاو پلیس پروس به اس
حزب ناسیونال سوسیالیسدت بده زودی پاکسدازی »ای اعالم کرد: گوبلز در مقاله 47کند.

رگاهی های کاخواهد شد، عناصر نامطلوب اخراج خواهند شد، ما به دقت در برابر کانون
 48«.اند از خود دفاع خدواهیم کدردکه به دست عناصر مارکسیست مورد تجاوز قرار گرفته

جمهدور دار لبریز شد: رییسی صبر آقایان سرمایهاما این پاکسازی اولیه کافی نبود. کاسه
فراخواندد و از او چدرخش  Neudeckد  اعظم را به ندویرهیندنبورگ از جان  آنان، صد

خطدری »ور به او زنهار دادند که های رایشسای خواست و ژنرالرجهفوری صدوهشتاد د
 49«.جدی و زیاد در پیمودن راهی که واردش شده است وجود خواهد داشت
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آ هیتلر فوری از پشتیبانان مالی خود اطاعت کرد. او در میتینگی متشک  از رهبران اس
باواریدا برگدزار  رد Bad-Reichenhallهال د رایشن اس که در اول و دوم ژوییه در بادو اس
من با تمام توانم موج دوم انقالب را تحمی  خدواهم »ای اعالم کرد: طور غیرمنتظرهشد به

تعارف بده بندد کشدیده خواهدد کرد... هرکس در برابر اقتدار قانونی دولت قد علم کند بی
ا مامون تییید ای ب«هشدار حکومتی»ها در دهم ژوییه با حروف درشت روزنامه 50«.شد

ی ایدن انقدالب و هدیچ سخن گفتن از ادامه»چاپ کردند. « انقالب آلمان بودن نزدی »
شددت کندد و بهنگفتن از انقدالب دوم... چندین جمالتدی انقدالب ملدی را تادعیف می

در همان زمان که بندهای مشخص این هشدار، سدازش قطعدی  51«.مجازات خواهد شد
داشتند کده حدزب بده باز را ببینید(، دیگر بندها بیان میداشت )دولت و حزب را بیان می

هددای حددزب ناسددیونال ها و گروهسددازمان»دسددت دولددت دیکتدداتوری رام شددده اسددت. 
های حکومتی را از آن خود فرض کنند... اقتددار دولدت بده هدر سوسیالیست نباید قدرت

 «.ها باید بیمه شودقیمت و در تمام زمینه
های بسدیاری در رو شدد: شدورشبه راست، با مقاومت روبده این تیییر سکان طبیعتا

های کدارگری پدیدد آمدد. عامیدان ناامیدد های کارگاهی و اردوگاههای توفانی، کانونگروه
جا مورد طعن و نفرین بودند. گورینگ ناگهدان تعطدیالتش را در بیسدت و آشکارا در همه
با کیفرهای  یرحمانه حتسیاسی، بیتمام گذارد و مقرر داشت که جنایات سوم ژوییه نیمه

اشتات عمده مجازات شوند. در همان تاریخ، قانون نظامی بدین ترتی  اصالح شد که به 
ور در موارد اضطرار و آشوب ی احاار نیروهای رایشس]فرمانداران ایازت[ اجازه هالترها

 52داد.سیاسی می
در رژیدم را سدب  شدد  ی حدزبآخرین اسدتحاله که ظاهرا 1933قانون دوم دسامبر 

هدای رو اعادای حدزب و گروهبه معنای استیالی دولت بر حزب بود. ازاین )باز(، واقعاً 
های شددید قدانونی )دسدتگیری و توفانی در موارد نقض نظم و انادباط متحمد  جریمده

بده پلدیس دسدتور داد تدا در موقدع لدزوم،  1934ی شدند. گوریندگ در ژانویدهزندان( می
که هرگونه مقاومتی در با لباس دستگیر کند و این یهای توفانی نازی را حته]اعاای[ گرو

برابر پلیس به عنوان کوششی برای مقاومت در برابر اقتدار دولت مورد پیگرد قدرار خواهدد 
 53گرفت.

شدد. جدوانی سی  عوام طییانی چنان خشن کرد که باید به سرعت جلویش گرفته می
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توانندد رفقای مدا چگونده می»با این عبارات بیان داشته: نازی ییس و سرخوردگی خود را 
شدرمانه از بدین طل  و اسدتثمار بیداری منفعتداری، بردهاعتقاد داشته باشند که سرمایه

ناپذیر های پایانو ترازنامه گذرندمیاش شدههای تزییناز بازار بورس با تا  هااند؟ آنرفته
بینندد ها میدهند... آنهای بورژوا گزارش میبه روزنامهخوانند و  سودهای سهام را را می

کنند. درست به این دلی  است داران با نومیدی از آخرین سنگرهایشان دفاع میکه سرمایه
مان نبدرد را ادامده دهدیم بدرای تواند نفسی تازه کند. بیایید بدا روح قددیمیکه جنبش نمی

ایم... هنوز امیدواریم کده انقدالب ناسدیونال شان نیاوردهبسیاری چیزها که هنوز به دست
 Ernstارنسدت  54«.دهد تا بتوانیم رایش سدوم را بسدازیمسوسیالیستی ما تیییر شک  نمی

 اش نوشدتنامهام ژوپن اعدام شد در وصیتهای توفانی برلین که در سیرهبر جوان گروه
وقتی یازده سال داشدتم  من از»دزی  زیادی وجود دارد که اعتقاد راسخی داشته باشد:  که

مانم... اما غیر قاب  تحم  است کده ام و تا پای مرگ به او وفادار میبه پیشوا خدمت کرده
 55«.آ به قدرت رسیدندآ به دست همان کسانی تسلیم شود که از طریو  اسفکر کنیم اس

ان چندکه پایگاه اجتماعی خود را از دست ندهندد بایدد هماین رهبران عامی برای این
های توفانی، رهدم، صداد  ویژه در مورد رییس ستاد گروهکردند. این امر بهفریبی میعوام

کاری کدرد. او همدسواد بدرای ید  زنددگی پدر زر  و بدر  هش  این مزدور بیاست. بی
ی در میان سه میلیون شریر بیچداره« انقالب دوم»ی اما ایده 56بود.« سوسیالیستی بدلی»

کده سدخنگوی نان زنده باقی ماند و برای رهم غیرممکن بود بدون اینچای همپیرهن قهوه
فریبی کدرد: ها را کنترل کند. پس با ایدن عبدارات شدروع بده عدواماین گروه باشد بتواند آن

جا هستیم و آ انجام یافته باید خود را با این ایده که ما اینی اسکند وظیفههرکه گمان می»
آ بداقی بماندد. مدن ی انقالبدی بایدد در اسروحیه» 57«.و دهدجا هستیم تا بمانیم وفاین

 58«خواهم!می انقالبیخواهم گوسفندان را هدایت کنم تا بورژوازی به آن بخندد. من نمی
ایم انقالب ناسیونالیستی نیست بلکه انقالب ناسیونال سوسیالیستی انقالبی که ما ساخته»

هدای توفدانی تجسدم . گروهسوسیالیسکتی دوم تکیه کدنم، باید بر این کلمه یاست. حت
 59«.ی انقالبی هستندکام  ایده

کدرد چراکده ُرهم، احساس نیاز زیادی به محکم کردن جایگاه خدود در گدروهش می
هدای اش تهدیدد شدده بدود و اخدتالف قددیمی او را بده تاداد بدا ژنرالموقعیت شخصی

آ را تحم  نکدرد و های اسی گروههای ویژهمنظم هرگز تخلف ور انداخت. ارتشرایشس
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هدای پدذیرفت کده گروهورزید. ارتدش بده درسدتی میبه انحصاری بودن آن حسادت می
های نظامی انجام داده اسدت امدا ]از نظدر ای چون انجمن آموزشتوفانی خدمات ارزنده

ی ایدن ز تفکدر عامیاندهور بده طدررایشدس«. مث  ی  سرباز نبودندد»ارتش[، اعاای آن 
چیز در عرض چند مداه بده همهطل  و بیجوانان جاه»اعتماد بود: های غیر منظم بیبدنه

هدا در حدالی کده در ارتدش حدداکثر یابند. آنی سرگردی و سرتیپی ارتش ترفیع میدرجه
ای در ر س گروهدی صدد هدزار شدند در هر سنی بدون گذرانددن هدیچ دورهگروهبان می

آ نیددز بده سددهم خدود بسددیار از ارتدش مددنظم، ایدن سددنگر اس 60«.گیرنددار مینفدری قددر
 ،کننددبا دولت خودداری می« همکاری»نفرت داشت. مادام که نیروها از « گراییواپس»

شود. ارتش نیز ناسیونال سوسیالیست نبود بلکه اهداف خدود را پدی نمی« توتالیتر»دولت 
هدای توفدانی وجدود نددارد ور و گروهایشدسهیچ پیوندی میدان ر»می گرفت. رهم گفت: 

 61«.چراکه ارتش نقشی در انقال  ملی نداشته است
بدرعکس آندان  ور دشمن ناسیونال سوسیالیسدم نبودندد. کدامالدر واقع سران رایشس

 یسپاسگزار هیتلر بودند که دوباره توانایی نظامی آلمان را بسیار باز بدرده بدود. آندان حتد
ککه ایکن سکاز  بکه نفکع امکا بکه یکک شکرا: این اصول سازش ارتش و رژیم را پذیرفتند د

. ی نخست این جسکورها را سکر جایشکان بنشکاندهای عامی نباشد و هیتلر در وهلهافراطی
ها شدد. رهدم از پیشوا در بازدیدی مختصر از بالتی  در اوای  بهار تسدلیم ایدن خواسدت

بده مرخصدی فرسدتاده شدد.  1934ای در آغداز ژوپدن فتهو چند ه  انجمن افسران اخراج
و در ایدن مددت « به تعطیالت ی  ماهه فرستاده شدند»های توفانی نیز از اول ژوییه گروه

 های خود را نداشتند.حو پوشیدن یونیفرم
 دار بدیش از پدیش در هدراس ی این اقدامات، شدت و تهییج بود. آقایان سرمایهنتیجه

بدده  Essenشخصدده در اسددن بیسددت و هشددتم ژوپددن، هیتلددر بایددد بهخطددر بودنددد. در از
 Von Blombergرفت تا دستور دریافت دارد. ژنرال فدن بلدومبرگ ی[ کروپ می]کارخانه
به صدراعظم تامین حمایت  فولکییر بووباختری ی بیست و نهم ژوپن روزنامهدر شماره

 «.وضعیت خطر»ور دستور زمان به رایشسنامحدود داد و هم
ترین همکارانش، رهم، گرگور اشتراسر، ارنست و ام ژوپن، هیتلر قدیمیو در روز سی

های در دسدته« انقدالب دوم»دیگران را چون سگی پرتاب کرد. در تمام آلمدان، هدواداران 
ی مداخله بود که در مونیخ نیز ایدن ور آمادهصد نفری اعدام شدند. پشت صحنه، رایشس
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ت و کشتار، ژنرال فن بلومبرگ در پایان وضعیت خطر بده پیشدوا پس از کش 62کار را کرد.
 تبری  گفت.« هاها و شورشیحمله و در هم شکستن خاپن»برای 

حاه دیگر حامی اصولی دیکتاتوری، واقعی به وقوع پیوست.  کودتاییام ژوپن، در سی
گی شدد. . تجلی این پیشرفت همیشدهای توفانی عامی نیستند بلکه ارتش منظم استگروه

زد و بده ارتدش قدول داد:  دد سدر بداز هامگر با حمایت ژنرال هیتلر از حاور در مجامع د
ی حزب در نورمبرگ که برای نخسدتین او در کنگره 63«.تواند به او اعتماد کندهمواره می»

 یکدرد و روز دیدتمج 64«ارتش عالی و پرافتخدار»ها نیز در آن حاور داشتند از بار ژنرال
 .آن در نظر گرفت یبرا ژهیو

ی ارتددش تنهددا دارنددده»ور بدده او داده شددد: از ایددن پددس درخواسددت الزامددی رایشددس
های توفانی آغاز شد. قانونی که بده فرمانددهی ی گروهتصفیه«. تسلیحات در کشور است

های بازیی را مردانی قاب  اعتماد یو شد و درجهلداد ]این[ گروه عنوان وزارت رایش را می
ی صفوف انجام گرفت. تمام عناصر مشدکو  ای در همهدند. پاکسازی گستردهاشیال کر

های توفانی منفص  از خدمت نشدند تنهدا از خدمت منفص  شدند و کسانی که در گروه
دد حدو پوشدیدن یدونیفرم داشدتند.  آمددنددرت پدیش میکده به در صورت انجام وظیفه د

شد کمتر و کمتر شد. نیدروی جدیدد یهای نظامی که در گذشته هر یکشنبه برگزار ممشو
پ فلدیائهپلیسی به نام  ی ( مسدئولیت ویدژهگروهکان شککار) Feldjaeger Korps گر کور

شان را داشدت. تسدلیحات نیدز جدای امندی های توفانی و پوشیدن یونیفرمنظارت بر گروه
مبلیدان  آ از میلیشیای مسلح بهور. اعاای اسهای زیر نظارت رایشسزرادخانه داشتند د

 ی این قایه تبدی  شدند.ساده
ها وضعیت بهتری نداشتند. آنان با پروردن لجداجتی قددیمی اسگاردهای نخبه، اس

ام ژوپن داشتند. آنان امیدوار به درو کردن سدود آ، نقش قطعی در حوادث سیدر برابر اس
تنها جلوی این آ بودند. اما ارتش نه های اساز این جریان و جذب تعدادی از تصفیه شده

اس سدعی در مقاومدت اس را نیدز تصدفیه کدرد. اسنقشه را گرفت که در جای خدود اس
هدا ام ژوپدن تکدرار شدد. سدرانجام خواسدت ژنرال، سی1934داشت اما در پایان دسامبر 

به دقت  اس چیزی باقی نماند جز سهم کمی که برای برخی سربازان  غال  شد و برای اس
 ور در نظر گرفتند.رایشس عملیات پلیسی تحت کنترل   ی مختص  انتخاب شده

کرد، با های سیاسی کمتر دخالت مید ارتش که در آشوب تر از همهو مهم سرانجام د
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ها، مسئول حفظ نظم بکا نیکروی نظکامی در مورد این آشو  1936ی حکم هفدهم ژانویه
 65.شد

بداز تدا پدایین  های توفدانی دچدار ضدعف شددند حدزب ازدر همان زمانی که گروه
ین دسککتی نددورمبرگ در کنگددره 1934پاکسدازی شددد. در سدپتامبر  چین هیتلکر شککدیدتر

خواسدتند خدود را بده حدزب و اخراج بی قید و شرط تمام کسانی کده نمی اعضای حز 
داران درجده»گونه ایراد سخن کدرد: این 1935ی او در کنگره 66مربوط کنند اعالم داشت.
ی اخراجدی  بدیش از چهدار در درون ایدن تدوده 67«.ن در دادنددما به پاکسازی شدیدی ت

های مرمدوز بیشدتر و بیشدتر شدد. دیکتداتوری بده اعددام یمیلیون نفری، دستگیری و حت
 24تا  23های های سال«راس»کسانی چون « هیتلرهای کوچ »، «پیشواهای کوچ »

و اشدیال  سدهمی از  سازی برای خود و بده جید  زدن امتیدازات دولتدیایتالیا که در تیول
ی حدزب از پایدهقدرت دولتی موفو عم  کرده بودندد حملده ُبدرد. برخدی کارمنددان دون

مرات  نیدز صدرفنظر ی این سلسلهرتبهخدمت مرخص شدند. این پاکسازی از عوام عالی
 نکرد.

با حکمی تثبیت شد کده  1934پیش تحت انقیاد دولت بود. در نوامبر  زحزب بیش ا
ی ]حکومتی[ های عمومی حزب و تظاهرات... باید از سوی مرجع شایستهتمام میتینگ»

ی پیشوا در رهبری حزب بیان داشدت کده از ، هس، نماینده1935در آوری  «. تییید شوند
َرد دولتی»باید به این پس حزب باید خود را زیردست دولت بداند و   68احترام بگذارد.« خ 

ی این تکمی  کننده 1935دمت نظام اجباری در شانزدهم مارس خی برقراری دوباره
شدان، ها را از یکی از آخرین بقایای پایگاه اجتماعیتکام  بود. قوانین جدید نظامی نازی

هدای آموزشکه غیر سیاسی شده و تبدی  به سرویسی اجبداری بدرای « سرویس کارگری»
د شده بدود محدروم کدرد.  و در واقع باید گفت سرویسی الحاقی به ارتش ی نظامی داولیه

هایی کده در ارتش ادغام شد. به عالوه حزب یکی از زمینده« پلیس گورینگ» پلیس سبز د
ندها را داشت یعنی تربیت جوانان را از دست داد چراکه در آن بزرگترین اندوخته  هیتلر یوگ 

Hitler Jugend (استقالل خدود را از دسدت داد. ایدن سدازمان از حدزب جوانان هیتلری )
انتقال یافت. و دیگر چیدزی  جوانان رایشناسیونال سوسیالیست به سازمانی دولتی به نام 

های نظامی زیر نظدارت شددید ارتدش و مرکد  از ای عظیم برای آموزشنبود جز مؤسسه
 69پایین ارتش.ردهباز و افسران رده
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جایی که ناسیونال سوسیالیسم امروز هیچ شباهتی با ناسیونال سوسیالیسم دیروز از آن
ور، سدرهنگ شود. به تعبیر سخنگوی رایشس« فاشیستی»نداشت، ارتش موافقت کرد که 

توانددد اتحدداد میددان ارتددش، حددزب و هددیچ نیرویددی در جهددان نمی»، Foertschفددوپرن 
ی دولدت ناسیونال سوسیالیسم به عندوان پایده» 70«.های گوناگونش را از بین ببردسازمان
 71«.تواند فقط ناسدیونال سوسیالیسدت شدود، ارتش مینباید تحت تسثیر ارتش باشدجدید 

 1934 یهیدشدد. در فور یداران ارتش معرفبه درجه یستیالیسوس ونالیموزش اصول ناسآ
خود عالمت صدلی   هایتصمیم گرفته شد که سربازان نیروی زمینی و دریایی در یونیفرم

به ارتش و نیروی دریدایی شناسدانده « ی آریاییقایه»شکسته داشته باشند. در ماه مارس 
کشدید، ژندرال فدن هدایش را میکه هیندنبورگ پیدر آخدرین نفس 1934شد. در دوم اوت 

کده تمدام الی ارتدش و اینعد لر به عنوان ریدیس دولدت و فرمانددهبلومبرگ در تقدیس هیت
سوگند وفاداری به پیشوا بخورند شکی به خود راه نداد. به سدربازان و افسدران  ها بایدگروه

های حزب ناسیونال سوسیالیسم به شدرطی کده در تمام دسته اندستور داده شد تا به رهبر
موافقدت  یور حت، رایشس1935در نوامبر  72های خود باشند سالم نظامی بدهند.یونیفرم

ی صدلی  شکسدته و سرخ رنگ خدود را بدا پدرچم ویدژهکرد تا پرچم قدیمی سیاه، سفید 
 73عوض کند.

ای بده قدوت خدود چنان در عوام پیرهن قهدوهناسیونال سوسیالیستی که هم« انقالب»
 .شد ک نظامی دیکتاتوری پلیسیباقی بود تبدی  به 

3 

اما چیزی وجود دارد که دولت دیکتداتوری فاشیسدتی را در ایدن مرحلده از پیشدرفتش بدا 
پایگدداه »توانددد بدددون کندد. فاشیسددم نمیری نظددامی دوران باسددتان متفدداوت میدیکتداتو

وجود داشته باشد چراکه در زمان ما حکومت کدردن بددون مقددار مشخصدی « اجتماعی
ها که رنجی فزایندده از رضایت مردمی غیرممکن است. فاشیسم باید برای آرام کردن توده

هدا را ط خود با سرمایه همه کاری بکند تا افراطیبرند و برای پنهان کردن ارتباها میبحران
 فریبی دست یازد.به عوام حد مشخصیمحکوم کند: فاشیسم باید تا 

به عالوه باید به قدر کافی از حمایت مردمی برخوردار باشد تدا از انجمداد نیروهدای 
 های حزبدی و میلیشدیا را کدامالمستق  جلوگیری کند. غیرممکن است که بتواند سازمان
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به کار بستن ابزار نظارتی و عملیاتی مشابه که »گوید: که جنتیزون میچنانآن توقیف کند د
ای کده نده ارتدش و نده پلدیس های اجتماعی نفوذ کنند، وسدیلهنند به تمام ارگانیسماتومی

که[ در میان مردمی که هیچ نظارتی برشان نیست، تواند جایگزینش شود... ]برای ایننمی
 74«توانند[ بدون هیچ مشکلی پدید آیند...های افراطی ]میین جریانترگوناگون

« راسدت»از  حکد مشخصکیدلی  دیگری نیز وجدود دارد: دیکتداتوری فاشیسدتی تدا 
کند. تکام  دولت توتالیتر، خلع یدد خشدن کدارگزاران سیاسدی پیشدین احساس خطر می

کار سنتی  مشخصدی ارتش، مانع دشمنی نیروهای محافظه« فاشیستی شدن»بورژوازی و 
شود. بخشی از سیاستمداران قدیمی ها میشود و سب  مقاومت زیرزمینی آنبا رژیم نمی

 یحت بورژوازی، بخشی از ارتش، دستگاه قاایی و یا محافلی در ر س دولت بر فاشیسم د
گذارندد. روزی در شدرایط مشخصدی، د اثر می یافته و پاکسازی شده  فاشیسم تیییر شک

ویژه اگر پشتیبانان مالی بیایند، باید دوباره به صحنه آیند. این کار، بهای محافظهاین نیروه
 حد مشخصیتواند تا ترین فرد عامی، شخص دیکتاتور، میتهدیدی پنهان است که عالی

بده « چدپ»، آن را دفع کند. به هر ترتی ، خطر از جان  «چپ»ی تکیه کردن بر با ادامه
 های کدامالگرایی در محددودهاست و او با بدازی چدپ« سترا»تر از خطر مرات  جدی

 ید.آکوچکی از پس این خطر برمی

 در ایتالیا
او  75«.آیددکم فاسد شده و از پا درمیرژیم کم»احساس کرد که  1932موسولینی پس از 

به دستگاه اجرایدی پدر طدول و  تمام وسای  ارتباطی با مردم را از دست داده و حزب صرفا
روحی تبدی  شده است. ژرفای بحران اقتصادی نیاز به دیکتاتوری داشت تدا یتفصی  و ب

فریبی دسدت به عوام حد مشخصیدوباره پایگاه اجتماعی مصنوعی ایجاد کند و دوباره تا 
 یازد.

ی کام  حزب داشت. تصفیهبه عالوه، موسولینی باید خود را از راست مصون نگه می
او باید قدرت خدود »کرد که: بود این مورد را مطرح میگرا کاران ملیکه خواست محافظه

در  76«.گرای سنتی تشدکی  دهددشبیه دولت واپس فاشیستی یرا نیز تعدی  بخشد و دولت
کرد. اگرچه ارتش خود را فاشیستی با فاشیسم برابری نمی کاران کامالواقع نیروی محافظه

کرد اما تمام سران آن رژیم فاشیستی توتالیتر بدون قید و شرط را نپذیرفتند. مسافری که در 
بداز هدیچ تعصدبی بده فاشیسدم افسدران رده»به ایتالیا سفر کرده بود نوشدت:  1935سال 
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کم در بخش نظامی تالش کمدی د و دستانهای قدیمی رو شدهندارند... امروزه اختالف
 هیپی قادامحاف  بازی هدرم حکومدت و قدوه 77«.گیردشان صورت میبرای پنهان کردن

 هوادار فاشیسم نیستند.
توانندد کار، دیگدر نمیاش در مورد تااد عمیو با نیروهای محافظهموسولینی و دسته
متعلدو بده ارتدش اطمیندان  ککارابینیریح شده و تحت امر ارتش و به میلیشیای خلع سال

( دارد، امدا ُاوراای مهی  در پلدیس مخفدی )داشته باشند. این واقعیتی است که او اسلحه
 ،شاید این کافی نباشد. دوچه برای جوان کردن رژیم و نیز مراقبت از خود در برابر راسدت

 پایگاه عوام  حزب فاشیست است.از جانب نیازمند حمایت بیشتر  حد مشخصیتا 
هدای مشخصدی آشدکارا تماید  تا همین چند مداه آخدر محف »نویسد: یزون میجنت

 ی سیاسدت بدانندد. امدا فعدالای مدرده در حدوزهداشتند تا حزب را عنصری منفی و وزنده
هدای بداز تماید  دارندد بده حدزب ارزشدی جدیدد چیز نشانگر ایدن اسدت کده مقامهمه

 بسدته های حزب کدامالدر 2619و  1925های پس از پاکسازی بزرگ سال 78«.ببخشند
توانستند وارد آن شدوند. امدا پدس از آمدند می. تنها جوانانی که از سازمان جوانان میشد

و تمام کسانی که پیشتر به آن تعلدو  دوباره درهای حزب گشوده شد 1932-33های سال
در  دد« داندبا تمام وجود به رژیم خدمت کرده»هایشان پذیرفتند که نداشتند در تقاضانامه

تا پایان سال  1933درآمدند[. از اکتبر  بنبه ]به عاویت حزجاواقع پس از رسیدگی همه
اعاای خود را دو برابر کرد و با عاوگیری حدود ی  میلیدون عادو  حزب تقریبا 1934

( دبیرک  حدزب، 1934جدید گسترش یافت. در آغاز سال دوازدهم )بیست و هشتم اکتبر 
در جهاتی پیشرفت کدرده  یحت»ود تبری  گفت که فعالیت حزب به خ Staraceاستاراچه 

کده این بکه جکایتر داشته است، با این نتیجه کده حدزب و در زندگی کشور مشارکتی فعال
این هجوم ناگهدانی  79«.ها نفوذ کرده است...در تمام زمینه  تبدی  به سازمانی  بسته شود

کاری کده های کهندهبه دست فاشیستعناصر جدید باید خطری بوده باشد، اما این خطر 
شان از این جوانان هراسی نداشت و نیدز بدا مهدار زدن بدر حدزب از طریدو روح شورشی

نظارت فزاینده دفع شد. بدین ترتی ، نظدارت شددیدتری بده اجدرا گذاشدته شدد، تعدداد 
های تابعده برقدرار تری بین سدتاد مرکدزی و سدازمانها بیشتر شد و ارتباط نزدی بازرسی
 80گردید.

ای بدرای دمیددن هدوای تدازه بده حدزب و  بخشدیدن های نومید کنندهزمان تالشهم
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پدیش بده سدوی »پیشین به فاشیسم صورت گرفدت. موسدولینی شدعار « انقالبی»ی چهره
هدای کدارگری به دفعات به محف »کرد: داد. او به کارمندان حزب نصیحت میمی« مردم
در این  صوحی که جسمانی نیز با مردم باشند، به خصووآمد کنند و نه تنها از نظر ررفت

هایتان در مراسم رسمی کاله»ی درخشان را به آن افزود که: و این توصیه«. ساعات سخت
خدواهیم دیدد  بعددا«. ی انقدالب را بدر تدن کنیددرا از سر برندارید بلکه پیرهن سیاه ساده

قددیمی و « انقدالب»گفتده، پدیش« ای  دولدت رسدته»( که او به هنگام گشایش 8)بخش 
را نبش قبر کرد. او در فرصت به دست آمده از جنگ اتیدوپی، « ستیزیسرمایه»فریبی عوام

بده » 81«.این جنگ، جنگ فقراسدت، جندگ پرولترهدا»بازگشت به عق  دیگری داشت: 
 که تکام  اجتماعی پدید آمده در ایتالیا را به تیخیر اندازد، آن را با سرعت به جلدوجای آن

 82است.« انقالب اجتماعی»انقالب فاشیستی، «. شتاباندمی
گویی به زبدان شدند دوباره شروع به سخنهای بازتر تشویو میعوام که از سوی رده

رحمدی های مجاز پا فراتر گذاردندد، بدا بیکردند. اما همین که از محدوده« گرایانهچپ»
ها و نشریاتشدان توقیدف شدد. وشتهشدند و ن Liparyی جزایر لیپاری سرکوب شده، روانه
ی و در ندوامبر مجلده یرهکتانت ی جواندان فاشیسدت، مجلده 1935ی برای مثال در ژوییه

سازی حمایت کدرده بدود توقیدف که از ملی Problemi del Lavoro پروبیم  دل الوورو
 83شدند.

ال ی قهرمان سازی فاشیسم با تحلید  مدا منافداتی نددارد. در سدآخرین مرحله یحت
جوی حمایدت و، مجبور به جستکرده بودند شموسولینی که ارتش و سلطنت ترک 1943

قالبی خود را تیسیس کرد. اما این امتیدازات « جمهوری اجتماعی»در جناح چپ شد. او 
ها تنها نمایی ظاهری بود. عوام قددیمی انتقدام خدود را نگرفتندد. فریبانه برای افراطیعوام

های ارتدش عبارتند از دولت پلیسی حمایت شده توسط سدرنیزهشیسم فاهای آخرین پرده
 ارتش آلمان. د

 در آلمان
جنداح چدپ خدود را از  حد مشخصید باید تا  بسیار بیشتر از موسولینی یحت هیتلر نیز د

زد. درواقدع بدرای او ضدروری ساخت و بر پایگاه اجتماعی عوام تکیه میخود خشنود می
هایی سدخت خدورده هایی که در بحدران ضدربهتوده بود که بر چشمان توده خا  بپاشد د

 تر از همه او با خطرد تا بتواند در میان آنان حامیانی دست و پا کند. سرانجام و مهم بودند
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عناصر سلطنتی به طرز خطرناکی فعال بودند و برای  1943راست مواجه بود. در زمستان 
کردند و حکومت رایش مجبور بود تالش می Hohenzollernsها تسولرنبازگرداندن هوهن

های سلطنتی را منح  کند. سپس در اوای  ژوپدن ]همدان سدال[ از همدان تا تمام سازمان
ر غس  تعمید رایش سوم را به تعویو انداخته بودند تهاجمی کاری که پیشتمحاف  محافظه

پداپن در تر صورت گرفدت. در هفددهم ژوپدن، معداون صددراعظم فنبه مرات  سهمنا 
ی ام ژانویدهیدادآوری کدرد کده حکومدت هیتلدر در سدی Marburgای در ماربورگ خطابه
تشکی  شدد. او بده « ارکنیروهای محافظهاپتالفی بین ناسیونال سوسیالیسم و »، از 1933

اسدت  پذیر حزبی تنها زمانی توجیهمکسیستم »اصول اساسی دولت توتالیتر حمله کرد: 
ی جدیدد وارد عمد  شدود... که تامین تیییر رژیم ضروری باشد یا ززم باشد تا برگزیده

که در ی  کشور شهروندانی باشند برخوردار از تمدام حقدو  و شدهروندانی بدا ابقای این
 *هاسدتها و هلوتیمحدود، بازگشت به امتیازات دوران اسپارت قدیم بین اسپارتیحقو  

(Helot و )منجر هواهد شد... †به سقوا اسپارت.» 
ی های عدامی را تصدور کدرد. آیدا پدس از واگدذاری صدحنهتوان خشم فاشیسدتمی

بخشی مهم از بورژوازی وجود داشت؟ گوبلز با خشدم جدواب  بازگشت   سیاست، تهدید  
گرایدی را کنندد... بازگشدت بده عقد  و واپسزده میهایی که امروز مدا را بحدرانآن»داد: 

جواندان رایدش جدیدد هسدتیم. حدو  ها خواهیم گذشدت. مداکنند. ما از اینیادآوری می
 84«.از آن ماستتنهایی آلمان اکنون به ندگیینما

های عامی شدند؟ چنین ای افراطیدار و ارتش خواستار حذف ریشهیان سرمایهآیا آقا
ی حذف کردن یکا به هیچ ک  جز هود  اجازهبود. اما بوروکراسی ناسیونال سوسیالیسم 

کردندد. و در دو جبهده: هیتلدر، . آنان خودشان عمد  میدهدامکان بهره بردن از آن را نمی
زدندد، بده ضدربه می چک شان بده عدام هواداران قدیمیزمان که با اگورینگ و گوبلز هم

آوردند. د نیز فشار وارد می کار و دشمنان دولت توتالیتربه نیروهای سنتی محافظه راست د
بدین ترتی  همکاران مستقیم فن پاپن که سخنرانی ماربورگ را به او دیکته کردند کشته یدا 

ی شد و زندگی خود را مدیون مداخلهزندانی شدند. چند دندان معاون صدراعظم شکسته 
و فدن  Von Bredowجمهور هیندنبورگ بود. نیز تعدادی ژنرال )فدن بدردوو موقع رییسبه

                                                                 
 ها بودند.ها بندگان اسپارتیهلوتی *
† Lacedaemonاسپارت : 
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کر ن کلکو دار بدزرگ و اعادای (، زمینVon Lossowلوسوو  )کلدوپی  Herren Klub ه 
 Vonگرایانه بدود(، کسدانی چدون فدن گالیشدن اشرافی که مشهور به داشتن عقاید واپس

Gleichen  ن ب  و دیگدران مثد   Von Wechmar، فن وخمدار Von Alvenslebenفن آلفنزل 
 سگ به بیرون پرت شدند.

ها نبود. او جداگانه و با ایفای نقش دست تنها اغوا شدد )او اشالیشر هم جدای  از این
در اینجا با پاپن فر  داشت( و با کم  ُرهم و گرگور اشتراسر قدرت را دوبداره بده دسدت 

[. او از 1934ی ، هشدتم ژوییدهNew Statesman سیاستتمدار نتوی روزنامده نک.رد. ]آو
اختالف او  1932هایی که در پایان سال ش  همانبی د آقایانی از صنایع شیمیاییجان  

 85شد.د پشتیبانی می را با صنعت سنگین برطرف کرده بودند
 حد مشخصیه به راست، تا ی وارددیکتاتور، ناراضی از ضربه 1930اما پس از ژوپن 

دد بخشدید چراکده خدروش  کلی ویدرانش کدرده بدودکه به ای به جناح چپش دنیروی تازه
« نده»ای اخراجی آشکارا از ر ی های پیرهن قهوهکرد. گروهها او را نگران میی تودهفزاینده

هدای عمدومی در میتینگ یبالیدندد. حتددر انتخابات سراسری نوزدهم اوت بده خدود می
ریختندد. های شن را دور میشد. باید به هر قیمتی شده کیسهحزب نیز نارضایتی ابراز می

 کرد.او باید خود را از راست و چپ محافظت می
شدان تهدیدد زمان، همکداران مسدتقیم او احسداس کردندد کده موقعیدت شخصیهم

ددی Rosenbergشددود: گددوبلز، روزنبددرگ می ، Von Schirach، فددن شددیراخ Ley، داره، ل 
ی و فراندد  چنددد مدداهی بدده هنگددام حاددور دوبدداره Rust، روسددت Streicherاشترایشددر 

سزار اقتصادی جدید، دکتر برای مثال کارگزاران سیاسی پیشین بورژوازی در تالطم بودند. 
وزیدر پیشدین جمهدوری وایمدار را  Trendelenburg، دکتر ترنددلنبورگ Schachtشاخت 

قطار قددیمی برونیندگ را هم Goerdelerرایش و دکتر گوردلر  معاون رییس دفتر اقتصادی
 Goldschmidگذاری نمود و گستاخی کرده ی  یهودی به نام دکتر ُگلدشمید میمور قیمت

 را مشاور شخصی خود کرد.
ور هواداران ناسیونال سوسیالیسم چون وزیر ژنرال فن بلومبرگ و مشاورش در رایشس
ک ، ژنرال فن فدریچ پیوسدتند. در ندوامبر  یون مربوط به فرمانده  و به اپوزیسژنرال فن رایشنا

های نظدامی بدرای های سیاسی منظمی بده جدای سدخنرانیها سخنرانیدر پادگان 1934
ژنرال فن رایشدناو و سدرهنگ فدوپرن از  1935و در تابستان  ،86شدافسران ارتش ایراد می
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فکدری افراطدی بدا ناسدیونال همهای خود در ستاد کد  ارتدش بده دلید  نشدان دادن مقام
ور در تکاپوی فدراهم آوردن اتحدادی از جناح راست رایشس 87سوسیالیسم اخراج شدند.

مشخصدی وابسدته بده  بدازی دولتدی  کار سنتی بود و کارمنددان ردهتمام نیروهای محافظه
بده « سدازیفاشیستی»کردند، کسانی که یا توسدط سازری از آن حمایت میکاست مهان

ایدن  88ی گذاشته شده بودند یا خود، حزب ناسیونال سوسیالیست را تر  گفته بودند.کنار
جدذب ناسدیونال  کرد کده هرگدز واقعداها حمایت میجناح راست آشکارا از کاله فوزدی

های حزب قدیمی ناسیونال آلمان گرد آمدده سوسیالیسم نشدند و در صفوف آن، باقیمانده
طلبی در تمداس بودندد کده هدای سدلطنتخفیانه با گروهچنین کمابیش مبودند. اینان هم

چنان جنبشی پدید آورد که هیتلر با در  خطر به دنبدال  1935هایشان در زمستان فعالیت
 89ی پیشین فرستاد و به او زنهاری شدید داد.شاهزاده

بنابراین رهبران ناسیونال سوسیالیست و بیشتر از همده گوریندگ دریافتندد کده تهدیدد 
ام در سی« ضربت به دو جبهه»ها به خاطر ور تیره شد. ژنرالی او با رایشسد. رابطهانشده

خواستند با نیروی هوایی بخشیدند. آنان نمیژوپن و اعدام سه تن از همکارانشان او را نمی
و پلیس توافو کنند که با کاستن از اقتدارشان زیر نفوذ گورینگ درآیندد. گوریندگ نیدز بده 

کرد، تالش کرد تا بر ارتش تسلط یابد و درخواسدت کدرد تدا س خطر میسهم خود احسا
ی دور اول بدود. وزیر انتصابی جنگ شده و ژنرال فن فریچ عزل شود. اما فن فدریچ برندده

 تحکت امکرتنها گورینگ نتوانست وزیر جنگ شود که به عنوان فرمانده نیدروی هدوایی، نه
، وزیر جنگ ژنرال فدن بلدومبرگ از جاند  1936وزیر جنگ بود. بعدها در بیستم آوری  

و  Raederسه فرمانده نیروی زمینی، دریایی و هوایی )ژنرال فن فدریچ، دریاسدازر راپددر 
 90ملق  شد. فیلدمارشالژنرال گورینگ( که همگی زیر فرمان او بودند به لق  

 کار، هیتلدر، گوریندگ و گدوبلز، مقامداتدر مورد نبرد واقعی بدا نیروهدای محافظده
اس خلع سالح شدده یدا آ و استوانستند به اسبازی ناسیونال سوسیالیست، دیگر نمیرده

کنند. این واقعیتی است که آنان در پلیس مخفدی  عتنادبه پلیس سبز ادغام شده در پلیس ا
بدا  تا حد مشخصکی)گشتاپو( سالحی مهی  داشتند اما شاید این کافی نبود. بنابراین آنان 

ام ی خودشان نیاز پیدا کردند. کمی پدس از سدییگاه عوام به تقویت دوباره]استفاده از[ پا
ی نورمبرگ در نهدم آ فروبارید، هیتلر در کنگرههایشان چون رگبار بر اسژوپن، چاپلوسی

ژیدم بدیش از رآ نیرویی اسدت کده بینی و بدگمانی بیان کرد که اسبا واقع 1934سپتامبر 
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چنان قدرتمند »باشد... ترین سازمان در تاریخ آلمان میهمیشه بر آن استوار است و قوی
خواسدتند دولدت او با فریاد به کسانی که می« کس جر ت مخالفت با آن را ندارد.که هیچ

ما قدرتمندیم، هیچ »های آن را تاعیف نمایند گفت: توتالیتر را ویران کرده موقعیت دسته
 91«کشیم.یار از آن دست نمیتواند آن را از ما بگیرد و ما به اختکس نمی

نصیحت کدرد کده بررسدی « گارد قدیمی»گوبلز در ماه نوامبر به دو هزار کهنه سرباز 
کنند چقدر کار دارند که باید انجام دهند. او با اشاره به خطر بازگشت کدارگزاران سیاسدی 

ه عمد  انبوه از راه یافتن عناصر خارجی ممانعت ب صفوف  »زد: پیشین بورژوازی فریاد می
کید کرد که حدزب  1935ی هیتلر در اول ژانویه 92«آورند. بدیش از »در پیامی به حزب تی

 «ی ملت است.همیشه، تنها پشتیبان واقعی اراده
را « روز حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت بدرلین»، 1935گوبلز در بیست و نهم ژوپن 

گویان دولت توتدالیتر بدکرد، به سازمان داد. او در حالی که با احتیاط از ارتش ستایش می
اندد یدا در آن نفدوذ گدرا در آن بداقی ماندهبوروکراسی دولتی کده بسدیاری عناصدر واپس د

خواهندد... و ها توقیدف حدزب را میها در تمام زمینهآن» ای سخت کرد.د حمله کنندمی
کنند به ما بگویند: اکنون همه ناسدیونال سوسیالیسدت هسدتند. امیددواریم امدا تالش می

در هدژدهم ژوییده،  93«کندد.اعتقاد نداریم... حزب از ایمان بده کشدورمان پشدتیبانی می
 Von زوْو تف  س پلیس، دریادار فن ل  ی استعفای رییهای برلین زیر فرمان گوبلز زمینهنازی

Levetzow  فکری داشت و بده جدای خدود هم« گرایانواپس»را فراهم کردند، کسی که با
ام ژوپن جدان سدالم را که از پاکسازی سی Helldorfی  نفر افراطی به نام کنت هلدورف 

آور شدرم ندابودی»( پیروزمندانده حمیته) Angriff انگریت به در برده بود جایگزین کرد. 
آمدندد و اعتقداد های پذیرایی مشخصدی گدرد میرا  که در محاف  و سالن گرایان...واپس

ی ندورمبرگ کنگدره 94اعالم کدرد.« اندداشتند که راهی برای سد کردن پیشرفت فعلی یافته
ی به اندازه یحت»زد: مختص رضامندی عوام بود. هیتلر فریاد می کامال 1935در سپتامبر 

یازی بده ز اصول اساسی ناسیونال سوسیالیسم منحرف نخدواهیم شدد... دسدتی  اینچ ا
رهبران هیتلر اصرار داشت که نه  95«قدرت فرآیندی است که هرگز به پایان نخواهد رسید.

سربازان سیاسکی  نبودند که آلمان را از ورطه رهاندند بلکه منحصرا سربازانو نه  اقتصادی
هدای او به گروه«. شود به جز حزب مادر هم خرد میهمه چیز »این کار را کردند.  حز 

آی قدیمی مدن! درود برشدما درود بر شما اس»کرد: پوش کرنشی بزرگ میای و سیاهقهوه
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اس قدیمی مدن! شدما بدرای مدن نگهباندان قددیمی انقدالب ناسدیونال سوسیالیسدتی اس
 96«هستید!

خاب کدرد نتم رایش سوم ااو در همان زمان پرچم صلی  شکسته را به عنوان تنها پرچ
گرای بورژوازی که هرگز این عناصر احمو و واپس»کار سنتی، و در برابر نیروهای محافظه

پیروز شد. کمدی پدس از آن در هفدتم ندوامبر، سدازمان  97«گیرنداز هیچ چیز عبرت نمی
هدای ها( یکباره و برای همیشده، درسدت مثد  انجمن)کاله فوزدی Stalhelm هلماشتال

د  «گراییسازری و واپسهای اپوزیسیون مهاناین خاستگاه» ی دانشجویان قدیمی دجنگ
 منح  شد.

هدای توفدانی خلدع سدالح شدده در رسدمی بدود. گروه اما این توافقات با عوام کامال
بدازی تر از همیشه باقی ماندندد. و ارتدش و بوروکراسدی ردهتوانمرخصی همیشگی و بی
 قدرت سهیم بودند.نازی بیشتر از همیشه در 

ته سدکه ژنرال فدریچ و مارشدال فدن بلدومبرگ هدر دو بازنش 1938ی در چهارم فوریه
شدند، تالش شد تا این عم  به عنوان بازگشتی به تهاجم از جاند  جنداح چدپ ندازی و 

رسد. نخسدت بایدد ای برای آن تفسیر شود. چنین تعبیر دوری درست به نظر نمیپیروزی
ی شدهباز و ساکتبود، عوام درجه« انقالبی کاخی» چهارم فوریه صرفادر نظر داشت که 

نازی نقشی در آن نداشتند. تااد دیگر آن است که ی  بدار دیگدر عناصدر مشخصدی در 
های بازی بوروکراسی ناسیونال سوسیالیسم )گورینگ و محفلش( با عناصر مشخصی رده

چ گروهی موفو یشار وارد آوردند. هور )فریچ و محفلش( به هم فدر جناح راست رایشس
 نشد اما هر دو با هم سازش کردند.

طلبی فکر او به دلی  سلطنتژنرال فن فریچ و چهارده ژنرال هم 98شودگرچه گفته می
ور نیز به همان بازنشسته شدند اما مارشال فن بلومبرگ مرد ناسیونال سوسیالیست رایشس

باز خواست قدیمی رد شده از جان  سی ردهسرنوشت دچار شد. گرچه کمی بعد بوروکرا
اما حقایقی وجود دارند:  ،د به دست آورد 99ی خیر مقدم هیتلر به ارتشمقدمه ها را دژنرال

که ارتش استقالل کام  خود را در چارچوب دولت حفظ کرد و سران جدیدش ژندرال این
بدا روحیده و سدنت مردان نظدامی قددیم  Von Brauchitschو فن براوخیچ  Keitelکایت  

ژندرال رایشدناو  ،ور شدودکه گورینگ موفو نشد وزیر رایشدسور عجین بودند، اینرایشس
 نتوانست وزیر کشور شود. ی)ابزار نازی( رییس ستاد ک  ارتش نشد و هیملر حت
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 کند این است که شورای خصوصدیحقیقت درخشانی که تئوری سازش را اثبات می
ور یکنواخدت از طخود در سیاست خارجی تشکی  داد، بده  که هیتلر آن را برای کم  به

های خشمنا  تنها در ی  نکتده جست. ژنرالبازی نازی سود میارتش و بوروکراسی رده
 ها را به جنگ خواهد کشاند.او خواه ناخواه آن ،خوانی داشتندبا هیتلر هم

مشخصدی زمان دیکتاتوری پلیسی و نظامی اسدت مسدتلزم دوگدانگی رژیمی که هم
بازی حزب و گشتاپو از سویی و ارتش از سوی است. سازش کاملی میان بوروکراسی رده

ها ، صدای سایش دنده«توتالیتر»گاه در ساختار این دولت فرضی بهدیگر وجود ندارد. گاه
ی شدند. در مدورد تجزیدهتر میایم. در جنگ جهانی این تصادمات پیوسته جدیرا شنیده

بدازی شد. بوروکراسدی ردهن ورماخت و گشتاپو آشکارا بیشتر و بیشتر میرژیم، رقابت بی
اس هیملر که در چدارچوب ارتدش حزب نبرد در برابر ارتش را شروع کرد. واحدهای اس

و این در حالی بود که رسسای ورماخدت از خددمت بده هیتلدر  دوباره مسلح شده بودند د
کردند. اما این فرآیند به هیچ روی ایفا می د هرچه بیشتر نقش رهبری کردندشانه خالی می

جوی ودر جسدت 1934و  1933هدای سدال ایهوهقجویی عوام نبود. پیدرهن فرآیند کینه
ی هئدخود هرگز برتری ]پیشین[ خود را دوباره به دست نیاوردند. وقتی توط« انقالب دوم»

 ر س گدروه صدعودشکست خورد، این هیملر شوم بود که به  1944ی نظامی بیستم ژوییه
 پایین و بازی نازی.کرد نه مبارزان رده

 





 

 
 
 
 
 

 بخش هفتم

ین»  واقعی فاشیسم« دکتر

1 

در واقع مفید فایده دید کده ی واقعی خود ندارد و فاشیسم دیگر نیازی به پنهان کردن چهره
ی نخسدت پدس قوانین خود را مشروع سازد. این دکترین در وهله« دکترینی»با استفاده از 

توانسدتیم آن را در یازی به قدرت ماهرانه پرداخت نشده بود. بسی پدیش از آن میاز دست
« سدتیزیسرمایه»هدای پردازیهای رهبران بیابیم. گرچه پشت عبارتها و سخنرانینوشته

 ایددپولوژی    زمینه رفته و به کدار اثبدات حقانیدت  فریبی به پسپنهان شده بود. اکنون عوام
دیکتاتوری پرداخته است. در نهایت به وضوح دیدیم که اصول فاشیسدتی آشدنای قددیمی 

 ی فئودالیسم و استبداد.، فلسفهگراییواپ ی زاد فلسفهاست، هم
اش به سختی رانی خود برای رسیدن به آزادیب حکمچه که بورژوازی باید در غروآن

ی سدقوط انسدان، بدا کرد آشکارا فلسفه بود. بورژوازی با بدبینی دینی دربارهبا آن نبرد می
ها و دموکراسی، با نیدروی ، حکومت به دست توده«د ُبت دولت»، «سازریاصول مهان»

ی پیشرفت نامحدود لفت با ایدهی اصول باز به مخاخود، با همه« حقو  بشر»فیزیکی و 
 برخاست.

هایی که در برابر فئودالیسم به کدار تمام سالح»اما روزی رسید که بورژوازی دریافت 
برده به سوی خودش نشانه رفته، تمام وسای  آموزشی که فراهم آورده علیه تمدن خدودش 

هنگامی که فهمید  د« نداهایی که پدید آورده از او دور شدهالنوعروند، تمام رببه کار می
اندد و پیشرفت مورد حمله قدرار گرفته یهای بورژوازی و ارگانگفتههای پیشتمام آزادی»
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اش ضدربه داری به اصول اساسیبا بحران سرمایه 1«اند...اش را تهدید کردهقوانین طبقاتی
دن کلی و خشن های دموکراتی  و نابود کرتواند با ویران کردن مؤسسهوارد شده و تنها می

اش را نجددات دهددد، از های پرولتددری سددودهای در معددرض تهدیددد قددرار گرفتددهسددازمان
ای که ی  بار او را بر استبداد پیروز گردانده بود روی گرداند. در واقع بورژوازی ایدپولوژی

کدرد، بده خدود پیشرفت را انکار می خود را به لباس همان ایدپولوژی استبداد ملبس کرد د
کدرد، خواهدان دموکراسدی را لگددمال می وها را از حو حکومت بر خود منع تودهحمله، 

سداخت. ]در بود و دوبداره خشدونت را برقدرار می« خرد دولتی»و « سازریاصول مهان»
های انقالب یی که با تنفر به آرمانگرااندیشمندان واپ چنین شرایطی[ شگفت نیست که 

کردند به ناگهان مدردان بزرگدی شددند. فاشیسدم حمله میفرانسه، دموکراسی و لیبرالیسم 
 بیه وام گرفدت. فاشیسدم ایتالیدا در واکدنش 2«آقایان ضدد انقالبدی»اصول خود را از این 

: عرفی کیردمگونه خود را این 3«هاو انسیکلوپدیست *پرستانجنبش قرن هژدهمی خیال»
و ناسدیونال  4«.یمهسدت 1789سدال « اصدول غیراخالقدی»ما مخدالف... تمدام دنیدای »

ندیم آ بر» 5«ی تاریخ پا  خواهد شد...از صفحه 1789سال »گویند: ها میسوسیالیست
 6«تا ایدپولوژی غیر اخالقی انقالب فرانسه را ویران نماییم.

2 

های اسدتبداد را در هدم بکوبدد. عهدد ی پیشرفت سود جست تا باسدتی بورژوازی از ایده
ی مدذهبی ی عقیددهی تباهی و فساد نوع بشر، بر پایدهقیدهی ععتیو و قرون وسطا بر پایه

گنداه نخسدتین در دام شدرارت با سقوط انسان استوارند: بشر که به دستان خدا ساخته شد 
های سیاسی، اقتصدادی و منظا هنینهورو  افتاد. انسان بدطینت زاده شده و کام  نیست د

ع شدده بددون بحدث و امیدد بهبدود چه را از جان  خدا وضداش. انسان باید آناجتماعی
ی بسدیار بپذیرد. بورژوازی مشتا  آزادی، در آغاز تسلط خود بده توسدط اصدول بدبینانده

ی پیشدرفت مخالفدت سازی فقر با ایددهداد و مشروعببخشی به استمناس  برای حقانیت
روی ماست، بشریت کام  اسدت و مددام  ورزید. عصر طالیی در گذشته نبوده بلکه پیش  

کندد. اکتشدافات فقر به بهبودی مادی، از نادانی به دانش، از بربریت به تمدن ترقی می از

                                                                 
* Visionary 
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هژدهم، پیدایش عصر ماشین و صنعت مددرن، تصددیقی ندو بدر  یسدهی دوم بزرگ نیمه
ی پیشرفت بود. بورژوازی جوان صنعتی یقین داشت که ابزار جدید تولید اختراع شده ایده

نهایت خواهد بود. خوشبینی پربرکدت بیما  بهبود سرنوشت بشربه دست خود او، توانا به 
 شود.جا ناشی میاز همین Michel Chevalierسیمونی  بازرگانی چون میش  شوالیه سن

ی پیشرفت در برابر بورژوازی قد علم کرد. نیروهدای تولیددی اما روزی رسید که ایده
ر تقاب  بدا سیسدتم اجتمداعی قدرار کردند، دکننده پیشرفت میدر حالی که با سرعتی گیج

ایاندن دورنمای بهزیسدتی مداری از پیشرفت بازماند و به جای نی سرمایهگرفتند. جامعه
ی پیشدرفت بدورژوازی کاری نصی  انسان کرد. پس ناگهان ایدهبه بشریت، تنها فقر و بی

رنگ باخت و آقایان ایددپولوگش مخالفدان پیشدرفت شددند. فاشیسدم ایتالیدا انتقادهدای 
پرداز گددرا و نظریددهفیلسددوف واپس George Sorelی ضددد پیشددرفت ژرژ سددورل گزنددده

توهمتات نویس غری  و التقاطی کتابی در تقبدیح را عوامانه کرد. این مقالهسندیکالیست 
 .بود« سادگی»انگیخت، ی پیشرفت تنفر او را برمیچه در ایدهیقین آننوشت. به پییرفت

ککاری در تنبلکی و بیخواست که برای خوشبختی روی زمین مبارزه کندد و او از انسان می
در  .کدردد. اما او در اساس خود  پیشرفت را انکار می، منتظری منفع  نباش*بخشرضایت

ی پیشدرفت پیشرفت توهمی بیش نیسدت... ایدده»محرمانه به دوستی گفت:  1913سال 
 7«کند...دستانه است که تاریخ بشری را منحرف میای خامایده

کدرد: ی پیشدرفت را رد میدانسدت نیدز ایددهموسولینی که خدود را مریدد سدورل می
کندد. فاشیسدم بده امکدان ی خوشدبختی و پیشدرفت نامحددود را رد میسدانهفا فاشیسم»
« که در ادبیات اقتصاددانان قرن هژدهم رشد یافت اعتقاد ندارد.« خوشبختی روی زمین»

ای مشدخص از را کده بدر اسداس آن در لحظده« غایی تمفاهیم حکمت عل»رو، او ازاین
 8کرد.خواهد رسید محکوم می ی نهایی سازماندهیتاریخ، نژاد بشر به پایه

3 

ی هدوش و برتدری در  خرد دیگر سالح غلبه بر بورژوازی بدود. فاشیسدم تمدرین آزادانده
مشتر  را جایگزین آگاهی آشکار کرد. اما این سدالح امدروزه علیده خدود او نشدانه رفتده 

                                                                 
* dolce far niente 
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تواند جز برای خراب کردن اصول قواعدش است. خرد و تجزیه و تحلی  علمی دیگر نمی
« خدردیبی»داری بده کدار رود. تنهدا توسد  بده و نیز محکوم کردن سیستم تولید سرمایه

دهد. بگذار بشر از تسلط بر دنیدا چشدم بپوشدد و خدود را ی سلطنتش را میی ادامهاجازه
 9دیگر مرید سورل( Eduardo Berth)عبارتی از ادواردو برت « ی مرموزپدیده»مطیع این 

گیر او همده« جنبشی»روهای غریزی، از استعدادش محروم شود و سازد، بگذار از تمام نی
نخسدتین مبددع معجدزه یدا  ی پیروی از نخستین شدارزتانی دزده کند، بگذار آمادهرا ت 
ی اعتماد باشد، اعتماد نده بده اعمدال معقدول بیندش، بگذار آمادهد باشد که می هاافسانه

جدوی راهدی بده سدوی رهدایی از دردهدا و وبلکه ایمانی کور به دوچه یا پیشوا در جسدت
 ها.رنج

 در ایتالیا
کندد. ها را عوامانده میدر واقع آن جوید دهای سورل سود میجا، فاشیسم از نظریهدر این

نامیدد و در برابدر او از می« شدارزتان»را ت سورل از عقالنیت مدرن بیزار است. او دکدار
 11«پاسکال دکارت را شکست داده اسدت.: »گفتاو می 10کرد.پاسکال پرهیزگار دفاع می

شکست دکارت شکست عقالنیت اسدت. »رود: گونه پیش میو مریدش ادواردو برت این
این خردورزی جدید... که برای در هم کوبیدن عقاید مسیحی ابداع شد و تصوری علمی 

 ترین چیزی است که ممکدن بدودترین و خرفتاز گیتی را جایگزین مذه  کرد، احمقانه
بده سدب  « ادرا  مستقیم»با  ،سورل در پیروی از برگسون 12«در خالل قرون ابداع شود.

توسد  »اسدت.  اسطورهعقلی مخالف است. او خواستار استیالی بر پندار مردم از طریو 
در یک تواند به پندارهایی که مقدم بر هر تحلی  معقول، چیزی مث  انبوهی هیجانات، می

ی  ادراک مست ها تبددی  شددن بده بدرای اسدطوره« قیم صرف منتقل شکود...قالب و از طر
اگر هیچ چیزی را به تجسم نیاورند ممکن اسدت کده  یحت»واقعیت اهمیت زیادی ندارد: 

 13«همان هیچ نیز به کار آید.
ادراکی مستقیم که در »نامد، می« جنبش»فاشیسم به عنوان دشمن خرد، خود را ی  

کندد و بدا زبدان سدورلی موسولینی باز ایدن را بیدان می 14«شود.بینش و ایمان خالصه می
ُولپه اعتراف  15«اسطوره... ضرورت ندارد که فاشیسم واقعیت باشد.»افزاید: نامفهومی می

ای خواری برای روشدنفکران آنانی که در اطراف موسولینی نوعی تعص  و گونه»کند: می
ر آسان بود کده در پیدروانش انحطداط داشتند او را رشد دادند... ]پس[ برای او بسیاروا می
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های خشدن پدر از اهاندت بده فرهندگ و خوار شمردن فرهنگ را به بار آورد. پیدایش طعنه
عصدر فاشیسدم پایدان »ای بیدان داشدت: موسدولینی در خطابده 16«مظاهرش کم نبودند.

 17«خردورزی و خردورزان منزهی را که تهدیدی هستند برای ملت به خود خواهد دید.

 ماندر آل
فیلسدوفی از همدان قمداش  Oswald Spenglerناسیونال سوسیالیسم از ُاسدوالد اشدپنگلر 

داندش طبیعدی »چدون سدورل، عقالنیدت،  زوال غترلی ]سورل[ سود جست. نویسدنده
د، بدا نداندازمحصول زوال را که مدذه  را بده کنداری می« علوم انتقادی»و « غیرمذهبی

ادراک مسکتقیم، قکدرت سورل، بده جدای خدرد، چون گیرد. او همریشخندی به سخره می
 کند.را َعَلم می« هاتوانایی روح در انباشتن دنیای خود از نشانه»و  ای روحاسطوره

را  رازورزی مبهمکی در زنکدگی و نیکروی پویکاییناسیونال سوسیالیسم به جای خدرد، 
ن کدرد: بیدا استاد دانشدگاهی رسدما 18کند که تعریف آن بسیار مشک  است.پیشنهاد می

ی هدم اسددطوره Rosenbergروزنبدرگ  19«ی آلمدان اسدت.هیتلدر رهبدر نیدروی محرکده»
 20کند.ی خون و خا  را برای قرن بیستم پیشنهاد میغبارآلود، اسطوره

ی عقالنیت را که عصاره»دانند با خشم، ها که خود را راهنمایان سرنوشت مردم میآن
کندد گوریندگ اشداره می 21«کنند.نکار میخرد در آرزوی شناخت استعداد و ذهن است ا

ی هیتلدر روشدنفکران را بده ملکده 22«رهبران واقعی نیازی به فرهنگ و علم ندارندد.»که: 
و شخصیتی  23کندکنند تشبیه میسری زنبوران کارگر زندگی میزنبوران عس  که به صدقه

شنوم روولورم را میکه ی فرهنگ را واژه»گوید: گونه میاین Schlageterتر در درام اشالگه
 24«کنم.ُپر می

4 

کدده بهتددرین تطددابو را بددا میموریددت  بددورژوازی بددا ایجدداد اسددتبداد، آن شددک  حکددومتی
( و تجدارت laisser - faire) داری آزادسکرمایهاش داشت پدید آورد. رقابت آزاد، تاریخی

لیبرالیسدم سیاسدی و بودندد. لیبرالیسدم اقتصدادی بده  داریگسترش سرمایه یهآزاد  ززم
رسدد کده آزادی و دموکراسدی بدا قدوانین دموکراسی پارلمانی توسعه یافت. امدا روزی می

ایم آید. دیدهاری میدشوند. عصر رقابت آزاد از پی انحصار سرمایهبورژوازی ناسازگار می
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حمایدت اند نیاز بده ها تهدید شدهشان که در بحراندار برای نجات منافعکه آقایان سرمایه
(. 1 دولت دارند. آنان باید دولت اقتدارگرا را به جای دولدت دموکراتید  بنشدانند )بخدش

گدرای پردازان واپسکند و نظریدههای قدیم خود را با خشم لگدمال میپس بورژوازی بت
 شوند.اربابان ایدپولوگش می ضد دموکراسی

 در ایتالیا
ای با خویانهکرد. دشمنی درندهبرداشت می Maurrasفاشیسم ایتالیا از آثار سورل و ماپورا 

ی اینتدهدر کتاب  1898خورد. او در دموکراسی در سرتاسر آخرین اثر سورل به چشم می
حکومت با اجماع شهروندان جز خیالی خام نیست. اما »نوشت:  هاسوسیالیست  اتحادیه

این انسدان غرید  شدوری به عالوه « این خیال خام آخرین کالم علم دموکراتی  است...
پسندد که بتوانند او را بده هیجاندات دارد. و نبردهایی را می گراییقهرمانعجی  نسبت به 

او « آرامدش اجتمداعی»ی زشت و تجربه« باتال  دموکراتی »شدید برسانند. افسوس که 
 سازند. هر دو مخالف، بورژوازی و پرولتاریا در اینرا از احساسات دلخواهش محروم می

ها باید کرختی خود را بپذیرند. بدین ترتی  سورل از آن هر دویباتال  فرو خواهند رفت. 
هدای اسیتیککندد. او از طرفدی بدا اطمیندان پرولتاریدا را از ها سوءاستفاده میهر دوی آن

گاه می« آرامش اجتماعی» چرهکد و امکا از طکرف دیگکر بکه سکوی بکوراوازی میسدازد، آ
. ا یکپارچه کرده و برای تقویکت تسکلطش نفکوسی سکخت نمایکدکند که هود ر ااوایش می

آورندد... دانند چیزی از آرامش اجتماعی یا دموکراسی به دست نمیوقتی کارفرمایان می»
تواندد نجدات یابدد اگدر فرصتی است تا اندرژی قددیم خدود را بازیابندد... همده چیدز می

او سدخنگویان .« بکه آن شکوداسکترداد بخشکی از انکرای بکوراوازی ]پرولتاریا[ موفدو بده 
رود کده دیکتداتوری را جدا پدیش مدیخواندد و تدا آنفرامی« کداریکت »دموکراسی را به 

خواه را های قدرتمند سدلطهجنگ خارجی بزرگی است که انسان»خواهد و در آرزوی می
 25«به قدرت برساند.

پرولتاریا بازتاب د در بورژوازی نسبت به  رودکه انتظار میچنان ی عجی  داین نظریه
هدای خدورد امدا آزادیبیشتری داشت. پرولتاریا گرچه فری  دموکراسی بدورژوایی را نمی

 شمرد.دموکراتی  را که برای رهاییش ضروری هستند خوار نمی
 1910دهدد. در سدال از سوی دیگر، بورژوازی مشتاقانه به نصایح سورل گوش فرامی
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را بده  *ستنگربندیآور ضد کارگری خود به نام شرمی نامهنمایش Paul Bourgetپ  بورژه 
ی روی صحنه برد که در این ایده، مدیون سورل بود. سورل بده جدای انکدار نقدش پدرانده

خوشحال خواهد شدد اگدر ایدن شدخص مسدتعد »ای گفت: بارش، در مصاحبهفایحت
و در نهایت در مواجهه با  بتواند بوراوازی را در تجهیز و دفاع از هود متقاعد سازد]بورژه[ 

 26«افتخارش جلوگیری کند.ی دشمنان از تسلیم جنایتکارانه و بیشور شجاعانه
بندی کرد: تنفدر از و سورل، ناموفو در متقاعد کردن پرولتاریا تنها در ی  طرف شرط

کایته دو سترک  طلبان در ها و سدلطنتدموکراسی او را به راست افراطی کشداند. سدورلی
به هم پیوستند و این خط مشی مشتر  را تنظدیم  Cahiers du cercle proudhon پرودون
 Valoisَولدوآ  27«الدزام قطعدی دارد کده نهادهدای دموکراتید  را ندابود سدازیم.»کردند: 

گونده شدرح )کدنش فرانسدوی( را این Action Française اکسکیون فرانسکزهواداریش بده 
ما را از  ون سورل هستم. او بود که مشخصامن آخرین دستاوردهای خود را مدی»دهد: می

گونده پدیش رفتندد، تنفدر از مریددان ایتالیدایی سدورل نیدز همین 28«دموکراسی جدا کرد.
د بده فاشیسدم کشداند.  یا سوسیالیسم آنان را از سندیکالیسم انقالبی د دموکراسی مستقیما

او دارم... او ژرژ سورل کسی اسدت کده مدن بیشدترین دیدن را بده »موسولینی گفته است: 
نفرت از دموکراسی احساس غالد   29«های ذاتی ضد دموکراتی  مرا تقویت کرد.گرایش

ما با احساس تنفرمان »نویسد: می پژوهی  در بال سیطنتی ماپورا نیز هست. نویسنده
چدون شداهدی از بهشدت  ،کلی نادرست سلطنت گروهدینسبت به دموکراسی و اص  به

تاریخ ی  نمونه از تعهد درستی که به دست اکثریت اجدرا در  یحت» 30«گوییم.سخن می
کلی ناتوان از حکومت بر خود هسدتند. ها بهاز نظر ماپورا توده 31«شده باشد وجود ندارد.

 Idea آ ناتسیونالهآیدهگرایان سندیکالیست پیشین ایتالیایی  مرید سورل و ملی دو جریان د

Nazionale هدم پیوسدته، در فاشیسدم حد  شددند. فاشیسدم د به  که مریدان ماپورا بودند
عدادات دموکراتید  »گویدد موسولینی وقتی که می 32است.« ستیزدموکراسی»ترین عالی

از سدتایش »ورد. او آادای سدورل را درمدی 33«کندروح و پیش پا افتاده میهمه چیز را بی
شد کده یان میدر قرن هژدهم ب» 34«کند.ها امتناع میخداپرستی جدید یعنی ستایش توده

 35«.ای انتزاعددی اسددت...واژه« مددردم»حکومددت تجلددی خواسددت آزاد مددردم اسددت امددا 
ی حقیقت صرف انبوه بودنشان توانا به هددایت فاشیسم این را که انبوه مردمان به واسطه»

                                                                 
* The Barricade 
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ای از توانند به طور خودجوش خواسدتهها نمیتوده» 36«کند.اند انکار میی بشریجامعه
 37«باشند.خود داشته 

 در آلمان
 زوال غترلی گرفتندد. نویسدندهها نیدز از ُاسدوالد اشدپنگلر وام میناسیونال سوسیالیست

ها متنفدر گذار و حکمران تودهدشمن خونی دموکراسی است. او از موکراسی به مثابه قانون
 ای بده بهزیسدتی و پیشدرفتها تنها عوامی پست هستند که او عالقدهاست. از نظر او توده

هایش را جشدن گرفتده خوشبختانه دموکراسی آخرین پیروزی 38شان ندارد.مادی و معنوی
یسکمزودی بدا ظهدور کند که دموکراسدی بدهاست. او اعالم می شدکند و در هدم می سزار

ناپذیر به دست خواهد آمدد جدایگزین آن شخصی که به تدریج و مقاومت قدرتی کامال»
 39«شود.می

 ein dunklesها برای من هیوزیی سرگردان بودندد )توده: »نویسدشاگرد او گوبلز می

Ungeheuerدد مارکسیسدت کورکورانده  تید ا(. ناسیونال سوسیالیسم مث  احزاب دمدوکر
ی ها که ویژهبسیاری ارزش»کند: ُرهم بیان می 40«کند.ها و انبوه مردم را ستایش نمیتوده

... ]مث [: تساوی بی قید و شدرط تمدام اندارزش شدهاند... در آلمان جدید بیدموکراسی
و به قول  41«ی انسانی دارند، خدایی کردن خواست اکثریت و انبوه مردم.کسانی که چهره

توانندد خدود را هددایت کنندد کده نمیهدا بده درسدتی در  نمیتوده»وان دن برو :  مولر
 42«کنند.

5 

هدای یتی که بده ذات تواناییتوانند بر خود حکومت کنند باید به دست اقلها نمیاگر توده
بدورژوازی در توجیده دیکتداتوری فاشیسدتی،  اداره شوند. د رهبراناقلیت  استثنایی دارند د

قدیمی را که پیشتر به دست نیاکانش به اعما  خا  فرورفتده بدود « سازریاصول مهان»
 نبش قبر کرد.

 در ایتالیا
یدد. سدورل در اصد  زیدر نفدوذ تکبدر جوفاشیسم ایتالیا دوباره از سورل و ماپورا سود می
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دانددد. اگددر زمددانی بدده سددازری اسددت. او فاددیلت را فقددط بددرای اقلیددت میمهان
با  جدیدی که معتقد بود در آن  بود مند بود به این دلی ههای انقالبی عالقسندیکالیست

ی اساسددی آمددوزه»گویددد: چنددان کدده مدداپورا میپدیددد آورده اسددت. یددا آن 43از گککزینش
و از ایدن روسدت  44«سازری برخالف موقتی بودنش با دموکراسی گره خورده است.مهان

سازری جدید را ببیندد. در ی مهانکه او در تالش است تا در نخبگان سندیکالیست نطفه
کیدد کندیم کده ایدن مفداهیم متفداوت از سندیکالیسدم این جا نیاز است تا به طور گذرا تی

. او سکاهرمهاناست و نه  دموکراتمعنای واقعی کلمه(  کارگری است. سندیکالیست )به
داند که توده زیر نفوذ تنبلدی خاصدی اسدت و خواهد خود را از توده جدا سازد اما مینمی

ها طییان به پدا کنندد در حدالی کده بنابراین معتقد است که بهترین عناصرش باید در توده
ماندد و مددام و پدرانده از هدا بداقی میتودهبیانگر مستقیم »همواره به تعبیر مارس  مارتینه 

سدازر خواهدد کده اقلیدت مهانماپورا چون سدورل می 45«شود.ها نظارت میجان  توده
فادیلت، جسدارت، »تحمید  کندد. « تفاوت و غافد ، بیاخنث»قانون خود را بر اکثریت  

 46«[ عقاید به اقلیت تعلو دارند.یقدرت و ]حت
کندد. او نیدز بدرداری را میگرایانده نهایدت بهرهغایت واپسبه موسولینی از این مفهوم  

جنبش کارگری هرگز چیزی »کند که در ستاید: ادعا میرا می باکاقلیت بیی خود، نوبهبه
بایدد بدا خدون »خدوانیم: می ی فاشیست ایتالیارسالهدر  47«جز اقلیت مسیله نبوده است.

سازر باید خواسدت خدود را بده یت مهانکه یعنی اقل« سازری را احساس کنیدخود مهان
 Roccoروکو  48«ها را با قدرت، تسلیم و رام کند.آن»اگر ززم شد  یتوده تحمی  کند، حت

 49«ی عناصر مسلط را به اجرا درآورند.ها به این گرایش دارند که خواستهتوده»نویسد: می
 50«از دارد به مستبد.مردم نی»رساند: گونه این عقیده را به اوج میمازپارته این

 در آلمان
 تبارشناست  اختال ی ناسیونال سوسیالیسم در قواعد مشابه به نیچه متوس  شد. نویسنده

ستاید. بهتر از همه این است را می« گر انحصاری چند تن معدودی مخوف و افسوننعره»
ند عوام پسدت را روزیسازری و نژادهای پکه در جریان تاریخ، اقلیتی از اربابان که از مهان

جایی به نتیجده تمام خوار  عادات از آن»ی خود سازند! پس از او هیتلر بیان کرد که: برده
برای حکومت کردن بدر مدردم  51«کرد.رسید که جهان، جهانی بود که اقلیت هدایتش می

سازری طبیعی که حو فرمانددهی ای مهانای بر آنان حکم راند. گونهززم است که نخبه
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 52آورد.را از برتری نژادی منسوب به خود به دست میخود 

6 

جا واره شده. در ایناما بازی سر این رهبران دولت وجود دارد، دولت قدرتمند، دولت ُبت
دد دولدت،  دد دولدت، خددا شداه»گویدد: یدابیم. جنتیدزون میدوباره آشنای قدیمی را می

داری در بورژوازی سرمایه 53«هر دولت سزاری، هر دیکتاتوری است. یویژگترین اساسی
اش درخواست کرد که دولت به هسدتی خدود توجده کمتدری بکندد و بدا رانیغروب حکم

نیداز  دولت قدرتمندد ُبت را انکار کرد. اما امروزه به  دولت« بربریتی»پیروزمندی، مفهوم 
کندد. دولدت می شیانگیرد و از آن خودمیت به خدمدارد، از این رو فیلسوفان استبداد را 

اش است و فدرد ، دولت هگلی که هدف نهایی«خدای روحانی واقعی»، Hobbesهابزی 
نیدازی بده پرسدش از مدردم بدرای »کده  Treitschkeدر آن هیچ است، و دولدت ترایچکده 

 54«]دریافت[ رضایتشان ]از حکومت[ ندارد، بلکه آنان فقط باید اطاعت کنند.

 الیادر ایت
دد  یدازدهم Piusعبارتی از پاپ پیوس  د *دولت محوریی واقعی فاشیسم ایتالیا بیان کننده

هدا از نظر فاشیسدم، دولدت مطلدو اسدت و افدراد و گروه»نویسد: موسولینی می 55است.
ها تنها در دولت قاب  طرح هستند... دولت تبدی  به باشند... افراد و گروهوابسته به آن می

ی افراد شده است... برای فاشیسم، همه چیز در دولدت وجدود دارد و هدیچ واقعیت حقیق
آزادی »از نظدر روکدو  56«ی دولت ارزش و وجود نددارد.انسان یا ذیروحی بیرون از حوزه

 57«فردی توافقی است که دولت با افراد برقرار کرده و به آنان بخشوده است.

 در آلمان
تر از فاشیسم ایتالیا نیست. گورینگ چ روی عق ناسیونال سوسیالیسم در این زمینه به هی

چه برای ما اص  نخست است، فرد نیست... تنها ی  چیز است کده بده آن»دارد: بیان می
 58«آید: دولت ناسیونال سوسیالیستی باید فراتر از هدر چیدز دیگدر تثبیدت شدود.شمار می

ا در محار دولت از یاد ببرد، قرار دارد. فرد باید خود ر« خرد دولتی»ی قانون نازی بر پایه

                                                                 
* statolatry 
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کاردیندال  59«کندد.هستی، رشد و بقایش را به هر نحدوی کده شدده حفدظ می»دولتی که 
فرد به سطح صفر و بده »حو داشت که این برداشت را محکوم کند:  Faulhaberهابر فاول

دولت مستبد، دولتی است »و حو داشت اخطار دهد « حو و حقو  تنزل کردهی بیدرجه
 60«ای آب در اقیانوس عظیم گم شده است.آن فرد چون قطره که در

7 

را کده « حو قدرتمنددترین»بورژوازی در آغاز به قدرت رسیدنش، مشروعیت خشونت و 
اند که فئودالیسم و جوامع استبدادی وجود مفاهیمی بربریتی هستند و از اعصار اولیه آمده

بشدر دفداع کردندد. « حقدو »رت از داشتند انکار کرد. فیلسوفان قرن هژدهم به جای قدد
شد بلکه از طریو قراردادها برقرار ها از طریو قدرت تنظیم نمیدیگر ارتباطات میان انسان

نباید »ترین را رد کرد و بیان داشت که به قوی« منسوب»حو  Rousseauگردید. روسو می
با اسدتفاده « حو»ی حاکم بود، در حاور در واقع بورژوازی که طبقه 61«حو را ساخت.

کشدید، جایی که نباید قدرتش را آشدکارا بده رخ مینی کرد. اما از آناراز اعمال زور حکم
 حکومت کند.« قانون»ترجیح داد از طریو جع  

های توانسدت از طریدو ندابود کدردن سدازماناما زمانی رسید که بورژوازی تنهدا می
نجدات بخشدد. پدس مفداهیم اش را پرولتری و ایجاد حکومت وحشت منافع تهدید شده

قدیمی عصر بربریت را نبش قبدر کدرده، حشدونت را از ندو برقدرار سداخت و از مددافعان 
 د تقلید کرد. ها اعتماد داشتکه به آن گرای خشونت دواپس

شناسدی شناسی بده جامعهی زیسترا از حوزه Darwinاین مدافعان کشفیات داروین 
ی تکام  انواع را بر دان بزرگ نظریهو در این فرآیند آن را از شک  انداختند. طبیعی هکشاند

ینمناسباساس قانون انتخاب و بقای  گرایی به آسانی بده به وجود آورد، مدافعان واپس تر
ینمناسبجای  ین تر و فتوا دادند که بشر چون حیوان بایدد بدرای  62را گذاشتند قدرتمندتر

برد و این نبدرد خدونین شدرط پیشدرفت ضعیف را از بین می نه کند، قویبقا نبردی وحشیا
برتدری مطلدو بده دسدت آمدده از جاند  »، «خواست قدرت»گیتی است. بنابراین نیچه 

هددای ها و گرایشخودی، متجدداوز و غاصدد  بددا برداشددتپذیر خودبددهنیروهددای شددک 
دن اساس دولت را به سدخره بو قراردادیستاید. او رسیای روسو مبنی بر را می« جدیدشان

هدای قدرتمندشدان بده مردمدان حقیدر گیرد: دولت را نژاد فاتح و اربابانی که با چنگالمی
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صددفتی را اندد پدیددد آوردندد. ایدن عددالم مدنحط بدا زبددانی پرشدکوه حیوانچندگ انداخته
 63ستاید.می

و ژرژ سورل بده  64«قدرت اص  دولت است و دولت همان قدرت.»از نظر ترایچکه 
ی خود همچون استادش پدرودون، سدعی در تمجیدد جندگ داشدت و قدول تجدیدد نوبه

 خشونت»کرد: داشت و بیان میداد. او خشونت را به خودی خود دوست میخشونت می
 1789ی اصدول حقدوقی سدال کدرد کده مقدمدهو سدوگواری می«. اصلی اخالقی اسدت

کدرد ی دموکراتی  را لعدن میهاآموزه .برای متمدن کردن انسان« ارزش استحقوقی بی»
ریدزی غطور اند به حدی که بدهبرای تخفیف دادن گرایش ما به خشونت طراحی شده»که 

او  65«به سویی می  کنیم که هر عم  خشنی را گرایش قهقرایی به سوی بربریدت بددانیم.
 نیدز بلککه بکه بکوراوازیپس از بخشیدن اعتباری دوباره به خشونت، نه تنها بده پرولتاریدا 

کند که آن را به کار گیرد. اما پرولتاریا با این نظریه کاری ندارد، او خشونت را نصیحت می
یا از منظری ایدهبرای خاطر خشونت دوست ندارد.  گرا بکا تمکام انکواع هشکونت آلپرولتار

کده اعتقداد داند یا اینای اخالقی نمیپرولتاریا خشونت را مسیله 66.مخال  است )لنین(
حدو »خواهد که جامعده بدر اسداس شده است و نمی« بازتولید»در درون خود  ندارد نبرد

جوید تنها بده ایدن دلید  اسدت کده ساخته شود. اگر به خشونت توس  می« قدرتمندترین
راهی دیگر برای غلبه بر خشدونت دشدمن، رهدایی انسدان از اصدول خشدونت و تیسدیس 

ای کده در آن هدیچ جویدان و جامعدهای از تولیدگران و نده جنگجامعه ای طبقاتی دجامعه
 شناسد.د نمی اثری از بربریت و ستم نباشد

برداری قرار ی خشونت سورل از جان  بورژوازی مورد بهرهاما از سویی دیگر، نظریه
کرد ی تسلط بورژوازی را توجیه میآمیز فزایندههای خشونتگرفت چراکه این نظریه شک 

 بخشید.هایش مشروعیت مینایتزمان با بازتولید جنگ به جو هم

 در ایتالیا
کندد: او اظهدار می 67دارد.را بیدان مدی« ارزش کردار خشدن»موسولینی به سیا  سورل، 

تمام زندگی مدن در دفداع از خشدونت  تقریبا» 68«اخالقی است. خشونت عملی کامال»
 ی همه چیزهاست... نبرد همدواره در عمدو طبیعدتنبرد در ریشه» 69«سپری شده است.

بشر چون سرنوشدتی خددایی وجدود خواهدد داشدت. روزی کده نبدرد متوقدف شدود روز 
« تالشدی خدونین»اش را تنهدا در واقعدی انسان خدود   70«مالیخولیا، پایان و ویرانی است.
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کند و بر مردمانی که شور پدذیرش حد و حصر میجنگ توان انسان را بی»کند. هویدا می
 71«نشاند...آن را دارند ُمهر شرافت می

 در آلمان
بشدریت در جنگدی جداودان بده »فرستد: درود می« تیثیر پیروزمند خشونت»هیتلر نیز بر 

کندد تدا رود... طبیعدت ضدعیف را ندابود میجاودان تحلی  مدیرسد و در صلح بلو  می
حقی کده در طبیعدت تنهدا حدو »سان او حو قدرتمندترین را به« جایش را به قوی بدهد.

« ترینشدانمخوف یها، حتاز استفاده از تمامی سالح»ستاید. او می« کهن و منطقی است
 72بالد.به خود می

خدود و مظهدر « اعتبدار»بیت شده، میدرور از رمی اجتماعی به این ترتی ، ی  طبقه
رسدد کده قددرت دولتدی را بده جا میکند به آنآبرومندی قدیمی که ملت به آن افتخار می

 کند.ی تاریخ واگذار میکاران شناخته شدهشریرترین تبه
 





 

 
 
 
 
 

 بخش هشتم

یا  فاشیسم در قدرت: رام کردن پرولتار

1 

خواسدتند را که می« دولت قدرتمندی»صاحبان صنایع به اهدافشان رسیدند: سرانجام آن 
به فرمان آوردند. دولت فاشیستی از طریو شماری اقدامات اقتصادی و اجتماعی سعی در 

 سود آنان و رونو کس  و کارشان داشت.مهار کمبود 
ریزی شدد. دولدت فاشیسدتی بدا برنامه ی کارگرابتدا و ضرورتا در برابر طبقهاین عم  

داد شروع کرد. این به معنی نابودی ی پایین آوردن دستمزدها را میخلو شرایطی که اجازه
حدو اعتصداب، لیدو  ها، برچیدنهای کارگری، پایان اعتراض کارگران در کارخانهاتحادیه

شان بود. اما گرای کارفرمایان در حرفهی نقش مطلوای و ایجاد دوبارهقراردادهای اتحادیه
های مستق  کارگری در این تنها بخش نخست برنامه بود. افزون بر آن باید از تشکی  گروه

شددد. از ایددن رو دولددت فاشیسددتی تمددام اقتدددارش را در خدددمت بدده آینددده جلددوگیری می
توانست با مسئوزنی که هایی چپاند که میفرمایان به کار بست. کارگران را در سازمانکار

هدا هایی که اعاایش هیچ کنترلی بر آنسازمان شان کند دشدند کنترلاز باز منصوب می
نامیدند. دولت هرگونه تالشدی کارگران می« ینماینده»الحی  خود را نداشتند و با لطایف

ی کدرد، دعدوا بدا ریدیس بده منزلدهن به اعتصاب را به شدت مجدازات میبرای سامان داد
اجبداری را بده « حکمیت»های کارگری شورش علیه دولت بود و برای مهار کردن درگیری

اجرا گذارد که یعنی خواست کارفرما همان تصمیم حکمیدت اسدت و هدر کدس بدا ایدن 
م با سوءاسدتفاده از قددرت آید. سرانجاتصمیمات مخالفت کند دشمن دولت به شمار می
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خود، تصوی  کرد که کارگران باید به هر دستمزدی که از طرف صاحبان صنایع پرداخدت 
 شود.شود راضی باشند و نپذیرفتن آن، سرپیچی از دولت تلقی می

 در ایتالیا
های کارگری در ایتالیا پیش از به دست گدرفتن قددرت قاب  توجه است که نابودی اتحادیه

سدازد تدا برخدی مراحد  را مدروری دوبداره کندیم. فاشیسم شروع شد کده ززم میتوسط 
پذیرترین بخدش، حملده بدرد. های کشداورزی بده عندوان آسدی فاشیسم ابتدا به اتحادیه

های کارگران کشاورزی را ویران کرد و رهبران کدارگری و تعاونی« انجمن سرخ»های اداره
داران بددزرگ یبانی زمددینتبددا پشدد ،زمددان. همها را بدده قتدد  رسدداندمسددئول ایددن سددازمان

های ایدن اتحادیده»تشدکی  شددند. موسدولینی بعددها پرسدید: « های فاشیستیاتحادیه»
 Poی پدو مکان تولدد: دره 1921تاریخ تولد: »و پاسخ داد: « فاشیستی چگونه زاده شدند؟

ر کدارگران بده گونده ابدزار فشدار بدرای اجبداهمده 1«سازی دژ انقالبدی.علت: فتح و ویران
داران تنهدا بده کدارگرانی کدار به کدار رفدت. زمدین« های فاشیستیاتحادیه»نویسی در نام
ها بسدتند کده عادو ایدن اتحادیدهکاری قدرارداد میدادند و فقط با کشاورزان ماداربهمی

 2های فاشیسدتی باشدند.دادند که عاو سدازمانها تنها به کشاورزانی وام میباشند، بان 
ها شددند از دوردسدتاسدکورت می *«اسدکوادرا»در حالی کده بدا « ران فاشیستکابی»

ای را اتحادیده های کاری  داران محلی، ادارهزمین»که به این نواحی رسیدند، آمدند، همین
ای را بددون تدرس اعتصداب پداره کردندد چراکده ایدن نادیده گرفته و قراردادهای اتحادیده

تا بده جدای کدارگران محلدی کدار کنندد. بده ایدن ترتید ،  جا بودندکاران مهاجر... آنبی
در مراکز مشخصی که عقایدد سوسیالیسدتی و  3«در هم خرد شدند.« سرخ»های اتحادیه

ها بده طدول انجامیدد جریدان تعاونی به سختی ریشه دوانده بود، مقاومتی سخت که سال
رفتندد شان نمیفرمایانهای کاراما به تدریج کارگران مزارع که زیر بار درخواست 4داشت.

شددند. شددند محکدوم بده مدرگ میفاشیسدتی نمی« هایاتحادیه»و تکی یا گروهی وارد 
ها را جمع کدرده و بده های عاویت و پرچمها، لیستها کارتآن»ُگرگولینی بیان داشته: 

 5«تحوی  داد. Fascio فاشوترین ها را به دفتر مرکزی نزدی گروهی دادند که آن
های کارگران صدنایع س از فتح قدرت بود که فاشیسم جر ت حمله به اتحادیهپ عمدتا

                                                                 
 ی اسکورتایتالیایی: دستهبه زبان  *
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جا در به دست آوردن لیست همه های محلی پس از لشکرکشی به ُرم تقریبافاشیرا یافت. 
هدا ها را گرد آوردند و با تهدید به خشدونت بده آنآن .ها موفو عم  کردنداعاای اتحادیه

های ای فاشیستی بپیوندند. هرکس که دارای کارت اتحادیهه«اتحادیه»گوشزد کردند که به 
های کاری تنها کدارگرانی را بود کت  خورده، آزار دیده و تحریم شد. رسسا و اداره« سرخ»

خود صاحبان صنایع کارکنانشان را  های فاشیستی باشند. غالباپذیرفتند که دارای کارتمی
کردندد. نام و حو عاویت را از دستمزدهایشدان کدم میهای فاشیستی ثبت«اتحادیه»در 

های بدزرگ گوید که چگونه مدیریت کارخانهمی زایش فاشیسمی روسی در کتابش درباره
ن به فاشیسم کمد  کدرد. اید« سرخ»های در نابود کردن اتحادیه Terniفوزدسازی ترنی 

« سرخ»های به دلی  کمبود سفارش بسته شدند. اتحادیه 1922ی ها پس از ژوییهکارخانه
ها در اول سدپتامبر بازگشدایی خواهندد شدد امدا این تامین را دریافت کردند که کارخانه

ها بده شدهر هجدوم بدرده، ها در آن تاریخ همچنان بسته ماندند. سدپس فاشیسدتکارخانه
نامیدند و دو مرکز کاریدابی را بده آتدش کشدیدند. « بزدل»و « ودروغگ»ها را سوسیالیست

های فدوزد را گشدودند و از آن پدس تنهدا بدا پس از تکمی  این عملیات، مدیران کارخانده
 های فاشیستی طرف بودند.«اتحادیه»

شددورای عددالی فاشیسددتی بددا فدراسددیون عمددومی صددنایع )انجمددن  1923در اوت 
هدای «اتحادیده»ها را دعوت به برقراری ارتباط دایمی با آن کارفرمایان( شروع به مذاکره و

به نتیجه رسید  Chigi Palace« کیجی پازچه»فاشیستی کرد. در ماه دسامبر توافو مشهور 
های فاشیستی رسمیت دادند. فدراسیون عمدومی «اتحادیه»که بر اساس آن کارفرمایان به 

مقدررات هدر دو « سدازیهماهنگ»هدای فاشیسدتی بدرای «اتحادیده»صنایع و فدراسیون 
این با های فاشیستی که «اتحادیه»فدراسیون با هم، کمیسیون ترکیبی دایمی تشکی  دادند. 

های کدارگری را بده تحادیدهاطور قانونی مالکیت بودند، به پیدا کردهقدرت  یافتن رسمیت
هدا یالتبده فرماندداران ا 1924ی دست آوردند. حکمی قانونی در بیست و چهارم ژانویه

ها پس از ی اموال آن اتحادیههای کارگری را برکنار و برای تسویهاختیار داد تا سران اتحادیه
ی را انتخاب کنند. هنگامی که تعداد مشخصی فراری از ی  اتحادیه« میمورانی»انحالل، 

فاشیسدتی رقید  ادعدای « هایاتحادیده»شددند، کارگری در شدهری دور هدم جمدع می
های اصلی، تجهیزات دفتری، خزانه و غیدره را بده دسدت مالکیت اتحادیه خسارت کرده و

 6آوردند.می
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، ها ح  حیات داشکتندهای سال بود که اتحادیهسال .اما این ترفند قرین موفقیت نبود
هدای فاشیسدتی «اتحادیده» .های سال بود که فدراسیون کارگری، ]نهادی[ قانونی بودسال

َروی کمی در میان کدارگران صدنایع که در اختیار داشتند پیش برخالف تمام ابزار سرکوبی
بده »، نامزدهدای فاشیسدت «هاهای کارگاهی کارخانهکمیته»کردند. در تمامی انتخابات 
ی وقتدی اتحادیده 1925در ماه مدارس  7«شدند.ها مدفون میراحتی زیر بهمن ر ی سرخ

م اعتصاب کرد، تنها بیست درصدد اعال Bresciaفاشیستی کارگران صنایع فلزی در برشیا 
کارگران به آن پاسخ دادند. تمامی کارگران دیگر به درخواست اعتصاب فدراسیون کدارگران 

 ( که دو روز بعد اعالم شد پاسخ دادند.FIOMفلزی )
دیکتاتوری توتدالیتر آغازیددن  1925یازی به قدرت ضروری بود. وقتی در سال دست

ود، یکبداره و بدرای همیشده سدرکوب شددند. بدا توافدو های کارگری موجدگرفت، اتحادیه
هدای «اتحادیده»در دوم اکتبر، فدراسیون عمدومی صدنایع بده  Vidoni« ویدونی پازچه»

 ثبتهای فاشیستی حو «اتحادیه»فاشیستی انحصاری ویژه عطا کرد که بر اساس آن تنها 
های کمیتده»شدد و ای را داشتند. در همان زمان، حدو اعتصداب لیدو قراردادهای اتحادیه

ها و توقیف و بسدته شددند. در مداه ندوامبر، دیگدر مراکدز کاریدابی، اتحادیده« ایکارخانه
 1926های کارگری باقیمانده منح  شدند و اموالشان مصادره شد. در پایان سدال سازمان

 فدراسیون کارگری که تا آن زمان تنها حاوری ظاهری داشت نیز منح  شد.

پژوهی  در فاشیسم در  Kerillisرای آینده در نظر گرفته شد. کریلیس اقداماتی احتیاطی ب
ی کارگر را فلدج ها، مقاومت طبقهتوان بدون تشکی  اتحادیهپرسد: چگونه میمی 8 ایتالیا
هدای فاشیسدتی خواهدد بدود کده «اتحادیده»، کار ی کارگرفلج کردن مقاومت طبقهکرد؟ 
هدای اداره»کارگران در تعدداد مشخصدی  9«.اناباط سیاسی»اند مختص هایی شدهارگان

 ها به راحتی زیر نظر است.که فعالیتشان در آن اداره 10اندبندی شدهدسته« کارگری
های فاشیسددتی انحصددار خددود بدده عنددوان اتحادیدده» 192611بددا قددانون سددوم آوریدد  

عادو »بودندد.  اتحادیکهها را قطعی کردند. امدا آندان فقدط در اسدم «ی اتحادیهنماینده»
فاشیستی هیچ حقوقی نداشت، او محروم از حو ابتدایی انتخاب آزاد « ی کارگریاتحادیه

بنابراین وقتی چاپگران ُرم رهبران دوران پدیش از فاشیسدم را بدرای  12«نمایندگان خود بود.
مدیموری »و بده جدای آن  برگزیدند، این کمیتده فدوری منحد « اتحادیه»ی اجرایی کمیته

هدای گفتده فقدط ارگانهای پیش«اتحادیه»با اختیار تام منصوب شد. بنابراین، « حکومتی
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توانسدت بگویدد: می 1926یدازدهم مدارس  اجرایی دولت بودند. موسولینی در سخنرانی
بکه  ککامالای قدرتمنددی کده گرایی فاشیستی نیرویی پرنفوذ است، جندبش تدودهاتحادیه»

که روسدونی چنانآن.« ای فرمانبردارش تودهشود، جنبدست فاشیسم و حکومت کنترل می
هایی هسدتند کده از سدوی دولدت بدرای هددایت پیرهن سیاه»ها گوید رهبران اتحادیهمی

های ایالتی ها یا اتحادیهها و فدراسیونگاهی که اتحادیهگاه 13«اند.ها انتخاب شدهاتحادیه
ی ز نیست. کارگری برای روزنامدهکنند، هیچ بحثی مجاهایی برگزار میها یا کنگرهمیتینگ

طور مدنظم در در واقدع، مندی کده بده»چداپ فلدورانس نوشدت:  Universale اونیورساله
ام، هرگدز فرصدت تمداس بدا سدازمان، نام کدردههای صنعتی مربوط به خودم ثبتاتحادیه

 14«ام.ی خودم را نداشتهبحث در جلسات یا بیان آزادانه
اسدت امدا بدا ایدن همده بده  اهتیکاریهدا «اتحادیه»شد که عاویت در این ادعا می

شدان گرفت که کارفرمایان از حقو ای تعلو می«سهم اجباری»کارگرانی که عاو نبودند 
مجبکور بکه پکذیر  شکرایط ککاری و دسکتمزدهایی بودنکد ککه از جانکب کردند و کسر می

هرم فشاری برای اجبار افزون بر آن از هر ا آمد.ها و با تواف  کارفرمایان پدید می«اتحادیه»
کداران هدیچ امیددی بدرای بی شد. مدثالها[ استفاده میکارگران به پیوستن ]به این اتحادیه

هدای کده کارتکداری نداشدتند مگدر آنهدای بیدریافت مستمری یا یدافتن کدار در اداره
تواند جلوی ورود هرکده دادند. برعکس دولت فاشیستی میای خود را نشان می«اتحادیه»
که این به معنی از دسدت دادن زنددگی اسدت. در واقدع  ها بگیرد د«اتحادیه»ا بخواهد به ر

بایدد قددرت نظدم را فراتدر از جدرم « اتحادیده»ی هدر نامهسداشت که اساقانون بیان می
 اعاا به نمایش بگذارد. سیاسیاخالقی یا 

ندد بسدنده ک« شدکناعتصاب»های که کارگران را وارد سازماندولت فاشیستی به این
جوی استقالل به سختی مجدازات وی وارده از طرف کارگران در جستکند. هر ضربهنمی
و از ایدن رو  قلمدداد« اجتمداع علیده»ها جنایاتی علیده دولدت، ویژه اعتصابشود. بهمی

ها به ی  تدا ها تا هزار لیره و محکومیتشوند. جریمهی جرایم میمشمول بازترین درجه
 شوند.از دو تا هفت سال به زندان محکوم می« عامالن»رسند. میسه سال زندان 

های گفته که با حمایت دولت و بده دسدت اتحادیدهای پیش«یهدقراردادهای اتحا»در 
شد وظایف کارگران بده نحدو بسدیار چشدمگیری بیشدتر از فاشیستی ساخته و پرداخته می

شدرط بدرای نظدم و انادباط در شان بود. برای مثال به هدیچ وجده کمتدر از دوازده حقو 
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یافدت. قدرارداد مثد  قدوانین نظدامی تنظدیم سدازی اختصداص نمیقراردادهای ساختمان
مرات  تمام کارگران، تابع مافو  مستقیم خود و دستوری هستند کده بده سلسدله» :شدمی

 15«شود.داده می
بط بدا مدرت مستقیم یکا ایکر مسکتقیمهای کارگران کارخانه 1935قانون شانزدهم اوت 

صنایع جنگی را زیر نظم و قواعد نظامی درآورد. هر کس که بیش از پنج روز از کار غیبت 
شد و از دو تا نه سال زندانی داشدت. هرگونده اخاللدی در کرد فراری در نظر گرفته میمی

عمال خشونت با مدیران کارخانه با جرایمی از شش ماه تدا « سرپیچی از فرمان»نظم،  یا ا 
، پانصدد و هشدتاد هدزار کدارگر نظدامی شدده در 1938ان همراه بود. در سدال نه سال زند

کردند و بنابراین زیر نفوذ این قدانون ودند که برای دفاع ملی کار میبصنایع مشیول به کار 
 16!درار داشتند

از » نوشدتند رفتدار دارنددهکه مقامات در آن می را« ی کارگواهینامه»دولت فاشیستی 
شدد، بوده یا نبوده دوباره رواج داد. اگر کارگری از کار برکندار می« بخشرضایتنظر ملی 

 کرد که او صالحیت دارد یا نه، قاب  اعتماد است یا خیر.کارفرما در آن ثبت می
ی دیگری که تمام اشکال فعالیت هدر شدهروند از یدازده گواهینامه 1936ی در ژانویه

ی بدرای بده دسدت آوردن هرگونده کداری بدود، گرفدت و سدند ضدرورسالگی را در بر می
 17جایگزین این گواهینامه شد.

خدود را اجبداری کدرد. « حکمیت»کاری  دولت فاشیستی برای جلوگیری از هرگونه تااد  
( 1931تدا  1927های باشند )بدین سدال« ای ایالتیهای بین اتحادیهکمیته»چه داوران از 

های آشددتی کمیتدده»( یددا از 1931)پددس از « های ایددالتی اقتصدداد صدنعتیکمیتدده»چده از 
هدای کدارگری )پدس از بداز یعندی دادگاههای رده( و یا در دادگاه1934)پس از « هارسته

طرفانه میدان گری بی( داستان یکی است. کارمندان دولت فاشیستی مدعی میانجی1926
های گیریبا تصدمیم بودند. اما آنان در واقع« نمایندگان کارگران»نمایندگان کارفرمایان و 

کردندد. موسدولینی در یکدی از معدددود های رسسدا را بدرآورده میشدان خواسدتمستبدانه
را مطمدئن  Benniمدن آقدای بندی »لحظات صداقتش به رییس فدراسیون صدنایع گفدت: 

هدای ای از دادگاهکارفرمایان نباید هدیچ واهمده ،ای که در قدرت باشمکنم که تا لحظهمی
 18«باشند. کارگری داشته

های رسسا سرپیچی از فرمان دولت اسدت. کدارگرانی کده از مقاومت در برابر خواسته
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پیچند، از ی  ماه تا ی  سال زنددان و از صدد تدا ده های کارگری سرمیتصمیمات دادگاه
 شوند.هزار لیره جریمه می

خواهندد سرانجام دولت فاشیستی حمایت قانونی خود را از هر دستمزدی که کارفرمایان ب
را بدر « ایقراردادهدای اتحادیده»ها در ُرم به کارکنانشان بپردازند اعالم داشت. وزیر رسته

بدرای افدزودن ندام سدازمان، بدرای  ها را صرفااساس راهنمایی کارفرمایان تنظیم کرده، آن
قراردادهدایی »هدا گفتده آن Picها فرستاد. آنچنانکده پروفسدور پید  «اتحادیه»کارمندان 

 19«بودند. قواعد اجراییاغرا  زنی آزاد باشند بلکه بیکه حاص  چانه نبودند
ی رسسا دشمنی با دولت است. امتناع از پذیرش دستمزدها و شرایط کاری دیکته شده

گفته، با مجازات صد تا پنج هدزار پیش« قراردادهای»هرگونه اعتراض و کوششی در نقض 
 شود.ای کیفر داده میلیره

 بان صنایع به اهداف خود دست یافتند:بدین ترتی  صاح
ای جککای هککود را بککه دسککتمزدهای پیشککتر ت بیککت شککده در قراردادهککای اتحادیککهددد 1

گفته که با پادرمیدانی پیش« ایهای اتحادیهقرارداد»د  ای دادنددستمزدهای ت بیتی کارهانه
بکه نبود بلکده  ایدولت فاشیستی بر کارگران تحمی  شد در واقع قراردادهای ملی یا منطقه

ای را دارا بدود. ، تمدامی شدرایط کداربردی ملدی و منطقدهجز شرایط مربوا به دسکتمزدها
های مستق ، گرایش به کاهش اختالف قراردادهای پیشتر به توافو رسیده از جان  اتحادیه

ی کارگران های به دست آمدهدستمزدها در نواحی متفاوت داشت و در ضمن برخی مزیت
بخشید. این دسدتمزدها در ی اقتصادی را به کارگران نواحی عق  مانده میتهمناطو پیشرف

متفداوت  ی دیگرای به کارهانهاز کارهانهی دیگر، ای به ناحیهفاشیستی از ناحیه« قرارداد»
 بودند. در واقع کارفرما آزاد بود تا دستمزدهای کارکنانش را مطابو هوس خود تثبیت کند.

ین مخالفتی قطع کرد توان دستمزدهامید 2 فاشیسدتی « قراردادهدای»د  را بدون کمتر
های مسدتق ، ندرخ دسدتمزدها را برخالف قراردادهای قدیمی  پدید آمده از جان  اتحادیه

هکا تکابع تغییکرات نرخبلکده  ،کدردتثبیدت نمی ی مشخص از پیش تعیدین شددهبرای دوره
بدرای تنظدیم شدروط »شده بدود کده  گونه تدار  دیدهینبودند. در حقیقت قانون ا ایلحظه

ی مشخص، مشروط بدر پیش از انقاای دوره یهر عملی مجاز است... حت ،جدید کاری
هرگاه که تااد کارگری  20«ای در شرایط پدید آید.که از تاریخ توافو تیییر قاب  مالحظهآن

ه در توانند تصمیم به تیییر شروط مشخص شددهای کارگری میوجود داشته باشد، دادگاه
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 21قرارداد بگیرند و آن را برای تمام کارگران در صنعت مورد بحث به کار ببرند.
هدا در بده زور یدا اصدالح آن« قراردادهدا»نیداز بده فسدخ  یکارفرمایدان حتد اما غالبا

کردندد شدانه خدالی کدردن یدا نقدض چه باید میتمام آن .های کارگری پیدا نکردنددادگاه
های بازتر به ها کارگران را از ردهآشکار شروط ]قراردادها[ با شراکت جرمی دولت بود. آن

را برایشدان در نظدر  حکداقلامکانات،  حداک رکردند یا به جای تر منتق  مینهای پاییرده
د همدان دسدتمزدهای حدداق  را نیدز قطدع شدگرفتند و همین که به قدرارداد اشداره میمی
کردندد کده های فاشیستی بده اعاایشدان نصدیحت می«اتحادیه»کردند. برخی مواقع می

شروط نامناس  مشخص شده در قراردادها را بپذیرند تا با خطدر از دسدت دادن کارشدان 
 22مواجه نشوند.

 در آلمان
ها شدروع بده نفوذ در اتحادیهناسیونال سوسیالیسم بسی پیش از به دست گرفتن قدرت، با 

ید  ندازی  1928ها عمد  ننمدود. در ها کرد و مث  ایتالیا در جهت ویرانی آنتوجه به آن
هدای کانون» Reinhold Muchowهولدد موشدوو ی کارگر بده ندام رایناه  برلین از طبقه

ها در هها رقابت با اتحادی( را دایر کرد. هدف آنNSBO« )کارگاهی ناسیونال سوسیالیستی
هدای بود. کانون« های کارگاهیکمیته» ها و به دست آوردن اکثریت در انتخابات  کارخانه

دیگر شدناخته  1931های کوچ  و متوسط شروع به کار کرد. در کارگاهی ابتدا در کارگاه
امدا در آن سدال بدرخالف  23کرد.های بزرگ فعالیت میشده بود و برای عم  در کارخانه

درصدد آرا را در برابدر  5ی کارگداهی، تنهدا دار در انتخابات کمیتهی و دامنهتبلییات طوزن
با حمایدت  1933های مستق  به دست آورد. دوباره در مارس درصد آرای اتحادیه 6/83

های ی کمیتدههدای او در انتخابدات میرضدانههیتلر که در قددرت بدود، بدرخالف تالش
 دد در ش  خوشبینانهبی آورد. بر اساس برآوردی ددرصد آرا را به دست  3ای تنها کارخانه

هدا کارکندان ، ]این تشکیالت[ حدود پانصدد هدزار عادو داشدت و آن1933مارس  یکم
داشدت بده[ کارانی کده بدا ]چشمخدمات شهری بودند که به اجبار عاو شده بودند یا بی

 24های کارگاهی به آن پیوسته بودند.های کانونکارت مفید بودن
ها هاسکت آزادی اتحادیکهجکایی ککه مدتاز آندانسدتند ها میناسیونال سوسیالیست

های خدود ندارندد. ، هیچ شانسی برای جذب پرولتاریای صنعتی به سدازمانوجود داشته
 سوزی رایشستاگ عمدالشد. بالفاصله پس از آتشکارگیری قدرت آزمایش میهمچنان به
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عتصاب از ی  ماه تا سه سال زنددان بده همدراه حو اعتصاب لیو شد. هر تحریکی برای ا
ها( به طدور خودجدوش بده دسدت ی مردم )دفترهای مرکزی اتحادیهداشت. چندین خانه

ها اشیال شد. در آغاز آوری ، حکومدت ناسدیونال سوسیالیسدتی اقددامات ایپیرهن قهوه
ماینددگی شدد: انحصدار نش  به مقاصددش منجدر میای به مورد اجرا گذارد که بیاولیه

ها گرفتده شدد، مزایدا و ههای کارگری از اتحادیکارگران در شورای اقتصادی رایش و دادگاه
د محدود شد، انتخابات بده  هاها در کارخانهی اتحادیهنماینده ای کارگاهی دتهکنیحقو  

شددند، احادار می« به دزی  اقتصدادی یدا سیاسدی»ها تعویو افتاد و کسانی که در اداره
بده دزید  »ها نیدز هدا دادندد. خدود کمیتدهود را به افسران انتصابی از طرف نازیجای خ

را « دشمنی بدا دولدت»شدند. کارفرمایان مختار بودند هر کارگر مظنون به  منح « دولتی
که بر اساس دفاع قاایی  تدوین شده در قانون اجتماعی رایدش دارای  اخراج کنند بدون آن

هدای کارگداهی در مشداغ  تبلییداتی باشدند. همزمدان کانونگونه صالحیت قانونی هیچ
 های مستق  نمود.نویسی اجباری از اعاای اتحادیهفعالیت کرد و شروع به نام

بود و ]دولت[ در سراسر آلمدان « تعطی  ملی»پس از اول ماه می که با حکمی دولتی 
« همکاری»یکدیگر  های کارگری که باساختمان تمام اتحادیه ،جشنی تماشایی ترتی  داد

ی عمد  کمیتده»های توفانی اشیال و رهبرانشان زنددانی شددند. کردند از جان  گروهمی
رییس اجرایی حدزب ناسدیونال  Leyبه ریاست دکتر لی « برای محافظت از کارگران آلمان

های جا، خاندههای متالشی شده را ضبط کدرد. در همدههای سازمانسوسیالیست، دارایی
تیییر نام داد. دکتر لدی در « های کارگران آلمانخانه»مقاومت اشیال شد و به  بدون ،مردم
د نه! ای کدارگران،  برعکس کامال ها را نداریم دما آرزوی نابودی اتحادیه»ای گفت: بیانیه

در دهدم « ازحترامندد!ها مقدس و واج های شما برای ما ناسیونال سوسیالیستمؤسسه
های تشکی  شد که متشدک  از اعادای تمدام سدازمان« آلمانی کارگری جبهه»مای می 

 بود که در چهاردهمین فدراسیون کارگری گرد آمده بودند.« همکار»
او گفدت کده  .ی کارگری با دکتر لی مخالفدت کدردی اصلی جبههاما هیتلر در کنگره
هدا را ما به هیچ وجده در آیندده آن»ها را در دست دارند. ها اتحادیهناسیونال سوسیالیست

 Schneider Landmannدر هشتم ژوپدن، اشدنایدر زنددمان  25«حمایت نخواهیم کرد...
 Soziale Praxis ستتوتایاله پراکستیسای در ریدیس فدراسدیون کارکنددان اداری در نوشدته

های اکندون واضدح اسدت کده سدازماناز هم»گونه استدزل کرد: ( اینپراتیف اجتماع )
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دهدد محدروم های کارگری فعلی را میاتحادیه ویژگیکارگری از انجام اعمالی که به آنان 
در واقددع در شددانزدهم مدداه مددی، حددو اعتصدداب لیددو شددد. در نددوزدهم، « خواهنددد بددود.

ای، از فعالیدت محدروم اتحادیده از طریو حو ایجداد قراردادهدای« همکار»های اتحادیه
ونهم نوامبر، پذیرش اعاای جدید در چهاردهمین فدراسیون کارگری به شدند. در بیست

، یکی پدس از دیگدری منحد  1934حال تعلیو درآمد و بین اول ژانویه تا اول اکتبر سال 
 شدند.

ای دولدت هدیچ بدر»کند: ماند احتیاط برای آینده. دکتر لی بسیار واضح بیان میاکنون می
های دفاعی نیست... چندین ی محروم از سازمانریشه شدهتر از انسان بیچیزی خطرنا 

ی هاسدت... جبهدههای غیراخالقی و منبدع دایمدی ناآرامیش  قربانی محر انسانی بی
ترتی ، نقدش بدین 26«های غیراخالقی ایجاد شد.کارگری برای در دام افکندن این محر 

. این جبهه، تبدی  به دستگاه عظیم ی کارگر استلج کردن مقاومت طبقهفی کارگری جبهه
امان تبلییاتی و اداره کردن کارگران شد. مسدئول تبلییدات ایدن دولتی و مسئول بمباران بی

بیان داشته که هدفش دفاع اقتصادی از کدارگران نیسدت بلکده ایدن  Selznerجبهه، زلتزنر 
ه بده دورنمدای تبلییداتی ناسدیونال سوسیالیسدم اسدت کد سیاسی کامال]جبهه[ سازمانی 

سازی تمام اعاا بدرای ناسدیونال آماده»ی ضروری آن دهد. وظیفهمی« فرصت گسترش»
ی کدارگری، ای جبهدهاز ایدن پدس سدازمان پایده 27است.« سوسیالیسم از طریو آموزش

سدت کده ی تمام کارگران در همان کارگداهی اگیرنده بر است که در« ی کارگاهیجامعه»
دد و  پیشدین« ی کارگداهیجامعده»عادو رسدمی  کنند. کارگران را کارفرمایدان دکار می

 کنند.آموزش داده، بر آنان نظارت می« های کارگاهی ناسیونال سوسیالیستیکانون»
ی ی کارگری با پلیس ارتباط تنگاتنگی است. برای مثال در سیزدهم فوریهارتباط جبهه

ی مالقداتی داشدت و گفدت: ری کارگملر، با رسسای جبههرییس پلیس مخفی، هی 1936
ی توانند امنیت داخلی را تیمین کنند تنها به شرطی که مدردم بده ایددهاس و پلیس میاس»

ی ی جبهدهویژه بدر عهددهای است کده بدهناسیونال سوسیالیسم پایبند باشند و این وظیفه
 «کارگری است.

امدا در حقیقدت، فشدار کارفرمایدان عددم ی کارگری اجباری نبود عاویت در جبهه
بده  ،د. کارفرمایان با اصدرار فدراوانکرعاویت در حزب را برای کارگران بسیار مشک  می

ی کارگری اسدتخدام قراردادهای خود شرطی را افزودند که بر اساس آن تنها اعاای جبهه
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ی از جبهده تواند هرکه را بخواهددبرعکس، دولت ناسیونال سوسیالیستی می 28شدند.می
ی در شدماره Angriff انگری کارگری اخراج کند که به معنی محرومیت از زندگی است. 

کس کده عادویت هدرآن ی کارگری در پذیرفتنجبهه»نوشت:  1936ی چهاردهم ژانویه
 اخیرا  بخواهد به  این جبهه درآید اجباری ندارد و حو رد کردن درخواسدت عادویت و

 «دارد.اعاای پذیرفته شده را برای خود محفوظ می
های به اجبار کارگران بدرای عادویت در سدازمان دولت ناسیونال سوسیالیستی صرفا

های به مرات  شددیدتری بدر اندواع حدازت راضی نیست بلکه مجازات« شکناعتصاب»
میدان کارکندان، هدای میرضدانه در با فعالیت»دارد. کارگرانی که روا می یاستقالل کارگر
دادگداه »بده « نقدض تشدریفات اجتمداعی»کنندد بده دلید  را تهدیدد می« آرامش اجتماع

مشدمول اخدراج و  1934ی کارگری ارجاع داده و بر اساس قانون بیستم ژانویه« تشریفاتی
شوند. تالش برای اعتصاب با برخدورد بسدیار شددید عالوه مجازات سنگین و زندان میبه

 29«اند.تجاوزگرانی علیه جامعه»ابگران به تعبیر مفسر رسمی قانون همراه است، اعتص
شده به دست کارفرمایان و با رضدایت و حمایدت وضع« قوانین کارگاهی داخلی»در 

ی بهبدود بدگو و محر  کده دربداره« رفقای کارگر»گونه جرایم اناباطی برای دولت، همه
ند، تدار  کنفتی کارگران شایعاتی بر پا دستمزدهای دریا یها، رازهای تجاری یا حتکارگاه

برخدی »پذیرفت کده  1936ی کارگری در اول اکتبر ی جبههروزنامه انگری  30دیده شد.
اند. قاب  باور نیست که دسدتگاه قادایی بتواندد ایدن قوانین کارگاهی یادآور قوانین کیفری

ود کده قدوانین کیفدری باید افز« همه مجازات و ابطال را با اخطار و ممنوعیت انجام دهد.
«( های تولیددیآشکار شدن حساب هزینه»)برای مثال « جاسوسی صنعتی»آلمان جدید 

 31.بودکه مجازات آن اعدام  ستنادرا خیانتی شدید از نوع خیانت به کشور می
را ززم « ی کدارگواهینامده»، همچدون ایتالیدا، 1935ی قانون بیست و ششدم فوریده

اش را از کارگر به هنگام تر  کدار و معرفدی کار، کارفرما ارزیابی یداند. در گواهینامهمی
کند. این یکی از دستورات گوریندگ اسدت کده اگدر کدارگری به شی  جدید یادداشت می

و مح  کارش را پیش از به سر آمدن موعد قدرارداد تدر  گفدت، « قراردادش را فسخ کرد»
جدایی کده زمان انقاای قرارداد دارد. از آنی کار او را تا داشتن گواهینامهکارفرما حو نگه

ماندد. تواند بدون گواهینامه در جایی کار کند، بدین ترتی  به کارش وابسته میکارگر نمی
رغم میلشدان ها را بهتوانند آنگرچه کارگران حو تیییر کارفرمایشان را ندارند، مقامات می
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ی بده ، اجدازه1938ر پایان ژوپدن جا کنند. دستور گورینگ داز شیلی به شی  دیگر جابه
و انتقدالش « شودبرای ملت مفید تشخیص داده می»کار گرفتن هر کارگر در هر کاری که 

برای انجام آن کار را صادر کرد، بدون این تامین که او دستمزدی معادل دسدتمزد شدی  
 32پیشین داشته باشد.

« حکمیدت»ارگری های کدگیری از کشمکشدولت ناسیونال سوسیالیستی برای پیش
ی کارگری، جبهه« ی کارگاهی  جامعه»اجباری را به کار برد. اختالفات، پس از پادرمیانی 

ی آخر، هر دو ای )در این دو بدنهمنطقه« کمیسیون کارگری»محلی و « ی کارگریکمیته»
ی رسدمی دولدت ای توسدط نماینددهی  نماینده داشدتند(، در هدر منطقده ظاهربه طرف 

کرد. )این شورا اش مینیز یاری« شورای کارشناسان»کارگری که « ناظر»شد: برطرف می
نیز برای نمایندگی از جان  هر دو طدرف پیشدنهاد شدده بدود(. از سدیزده نداظر کدارگری 

، ُنه نفر کارکندان پیشدین انجمدن کارفرمایدان بودندد. اگدر 1933انتصابی در نوزدهم می 
ی منطقده« دادگداه تشدریفاتی»ال شود، مورد را بده ناظری معتقد بود که مجازاتی باید اعم

داد. دادگاهی متشک  از ی  دادرس عالی که کارمند دولتی عام  احاار خود گزارش می
کنند. در کارگری که به عنوان دستیار قاضی کار می« ینماینده»است، ی  کارفرما و ی  

در « دادگاه تشدریفاتی رایدش»تواند به دادگاه عالی، می« دادگاه تشریفاتی»نهایت تصمیم 
خواهی ی کدارگری ترکید  شدده فرجدام«نمایندده»برلین که آن هم از دادرس، کارفرما و 

 شود.
ای، همان اسدت کده بدود. کارمنددان دولدت ناسدیونال در هر مرحله« حکمیت»این 

ی کدارگران، «نمایندده»ی کارفرمایدان و ی پادرمیدانی بدین نماینددهسوسیالیستی به بهانده
کردند و هرکس بر این تصمیم تردید روا خواست بر کارگر تحمی  میچه کارفرما مینهرآ
 گردید.شد و مطابو آن مجازات میدر نظر گرفته می« دشمن دولت»داشت می

در نهایت، دولت ناسدیونال سوسیالیسدتی از قددرتش بدرای تادمین هدر دسدتمزدی کده 
اشتند سود جست. کارفرمایان با حمایدت شان در نظر دشوندگان کارفرمایان برای استثمار

های ، دسدتمزدها، سداعت«قوانین کارگاهی داخلدی»و موافقت ناظران کارگری و در لوای 
کردند. ناظر کارگری وسدتفالیا اعتدراف کدرد: کاری و شرایط را برای کارکنانشان تثبیت می

یدرممکن بدود کده در ک  غشد، بهشماری قرارداد به من تسلیم میکه تعداد بیبه دلی  آن»
نپذیرفتن دستمزدهای مشخص شدده در  33«ها با جزپیات کام  تحقیو کنم.مورد تمام آن
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هدای کدارگری است و مجرم کده در دادگاه« نقض تشریفات اجتماعی»، «قوانین داخلی»
 شود، مستحو مجازات شدیدی است.محاکمه می

 بنابراین صاحبان صنایع به مقاصدشان دست یافتند:
د قراردادهددای  ای شککدندمزدهای شککرکتی جککایگزین دسککتمزدهای اتحادیککهدسککتددد 1

ای بودند( با دستمزدهایی که از شرکت به شرکت اختالف ای ملی )که اغل  ناحیهاتحادیه
بده همدین دلید  بایدد مرکدز جاذبده »داشتند جایگزین شدند. مفسر رسمی قانون نوشت: 

(Schwergewicht.در هر شرکت باشد )» 
ای د کارفرمایان به انتقاد از قراردادهدای اتحادیده در میزان حقوق مجاز استتغییر د 2

های مدرتبط بدا خواست پرداختند و بنابراین تمام پاداشقدیمی که دستمزدها را یکسان می
ابتکار یا مهارت را فسخ کردند. از ایدن رو دسدتمزدها اخدتالف چشدمگیری بدا یکددیگر 

د نرخ حداق  ]دستمزد[ به روشی تثبیت شود که بداقیبای»کند: یافتند. قانون مشخص می
بماند. در ضمن هدر کداری بایدد  مطاب  با تولید ای برای پاداش دادن به هر کارگر مانده

 «ی[ تمامی خدمات ویژه را جبران کند.صورت گیرد تا به طرز مناسبی ]هزینه
ین مقاومتی دستمزدها را قطع توان بدون رویارویی با کممید 3 جایی کده د از آن کردتر

 ،اندی زمدانی مشدخص تثبیدت نشددهدستمزدها دیگر از راه قراردادهای اراپه شده در دوره
ی خدود کارفرماسدت و بدا مشدارکت نداظر کده تددوین شدده د« قوانین کارگاهی داخلی»

د هیچ راهی بدرای جلدوگیری از خدرد کدردن  های خود را در آن گنجاندهکارگری، خواسته
 اقی نگذاردند.دستمزدها ب

ی کارگر این ابدداعات را در خدود هادم کندد، اقددامات که طبقهباید افزود برای این
در اول ماه می به اجرا درآمدد امدا  1934ی احتیاطی بسیاری ززم بود. قانون بیستم ژانویه

ای قددیمی را بدرای دولت که هراسی شدید از واکنش کارگران داشت، قراردادهای اتحادیه
ام ژوپدن بدود کده کارفرمایدان مختدار ی دیگر تمدید کرد. تنها پس از پاکسازی سدیادوره

خود را به موقدع اجدرا « قوانین کارگاهی»شدند خود را از بند قراردادهای قدیمی برهانند و 
 بگذارند.

2 

کرد. کرمدی بدود ی کارگر روان عم  نمیدرآوردی در ابتدا در غلبه بر طبقهاین سیستم من
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فاشیستی و در آلمان بده « هایاتحادیه»در ایتالیا به  عوامرفت. باید از بین می در سی  که
هدا (. آن6ی کارگری پیوستند. خواننده تا کنون با این عوام آشنا شده اسدت )بخدش جبهه
شان داری نبودند اما برای حفظ و افزایش نفوذ شخصیدر فکر حمله به منافع سرمایه واقعا

هدا کده ادعدای کردندد. آناحسداس نیداز می« پایگداه اجتمداعی» یدر رژیم بده پشدتوانه
جا را تیدول شخصدی شان گوش عالم را کر کرده بود، آنفاشیستی« کارگری»های سازمان

شدان دارندد توانند کارگران را جذب کرده و نگهدانستند به شرطی میخود کرده بودند و می
هدا بایدد بده زبدان . از ایدن رو آنبکدیل کننکدهای طبقکاتی تها را به سازماناین سازمانکه 

ای کمابیش محکم خود را سدخنگوی حامیانشدان نشدان فریبانه سخن گفته، با عقیدهعوام
 دهند.

« کدارگری»های فریبی برای صاحبان صنایع که در هراسند مبادا سدازماناما این عوام
شان ح  شوند رضایتفاشیستی به جای ایفای نقش مهار و نظارت بر کارگران، در اعاای

هایی بدا آگداهی طبقداتی کنند تدا اتحادیدهها به فاشیسم کم  مالی نمیبخش نیست. آن
خواهند تا جنگی علیده عدوام رحمانه مید زاده شوند. از این رو بی گیریم به شکلی دیگر د

ی از باز تا پایین پاکسازی و آخرین بقایدا« کارگری»های پدید آورند، بوروکراسی سازمان
 هایشان له شود.نبرد طبقاتی زیر چکمه

 در ایتالیا
های کدارگری بدرای مهدار یازی به قدرت، هنگامی که هنوز نبرد بدا اتحادیدهپیش از دست

فاشیسدتی بده عدوام ضدرورت « هایاتحادیده»های کارگر مشک  بود، سپردن رهبری توده
بی پیشدین سدود جسدت. های انقالداشت. بنابراین فاشیسم ایتالیا از برخی سندیکالیست

گرایدی روی ها مریدان ژرژ سورل بودند کده در دوران جندگ بده ملی«سندیکالیست»این 
سددازمان  د ( UIT« )ی کددارگران ایتالیددااتحادیدده»در  1920تددا  1918آورده، از سددال 

دد  گرایدیای بود از سندیکالیسم انقالبی و ملیاش ملیمهسندیکالیستی ناراضی که برنامه
ی یافته شد، روسونی و دوستانش اتحادیدهکه فاشیسم سازمان 1921د. در سال یافت شدن

دار شددند. انتصداب ی فاشیستی را عهده«هااتحادیه»کارگران ایتالیا را تر  گفته و رهبری 
نشاندگان خود را ها از باز برای روسونی ممکن ساخت تا دست«اتحادیه»تمام کارمندان 

 ای را از میان عوام برگزید.های محلی و منطقهن سازمانجایی بنشاند. او دبیراهمه
ی فاشیسدتی دریافتندد تنهدا در صدورتی «هااتحادیه»قدرت که به دست آمد، رهبران 
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ایدن « قال  کردن»های خود بکشانند که موفو به های کارگری را به سازمانتوانند تودهمی
فریبی خدود ادامده این با اصرار به عوامهای طبقاتی شوند. بنابرها به عنوان سازماناتحادیه

تواندد های مخدتلفش میما بر آندیم کده نبدرد طبقداتی در جنبده»دادند. روسونی نوشت: 
بالفاصدله  1927در پایان سدال  34«ممکن است جاودان باشد. یخوبی پیش رفته و حتبه

را کداهش رحمدی دسدتمزدها پس از تثبیت لیره با نرخی بسیار باز، صاحبان صنایع با بی
ها پدید آمدد و روسدونی و رهبدران عدوام احسداس دادند. نارضایتی شدیدی در میان توده

ها برای حفظ افراد تحت امرشان مجبدور بودندد در هدر فرصدتی در سراسیمگی کردند. آن
 های خود مقاومت را تبلیک کرده و تظاهر به مخالفت با کاهش دستمزدها بکنند.وعظ

کردندد بدا ها با صاحبان صنایع چندان واقعی نبدود چراکده فرامدوش نمیمخالفت آن
های فاشیسدتی «اتحادیه»جایشان در شرایط ناممکن و برای متجلی کردن های بیخواسته
ها را به مدال و مندال رسدانده بودندد. د آن هستند شکناعتصا هایی که سازمان جعلی د

در رم در فاایی متشدنج برگدزار  1928فاشیستی در سال های «اتحادیه»ی بنابراین کنگره
همکداری »شد. نمایندگان تردیدی نداشتند که رسسدا بده تنهدایی سدودهای سرشداری از 

مدا »هدا رفدت. او توضدیح داد: اش فراتدر از اینفریبیروسونی و عوام 35اند.برده« طبقاتی
اندد ی[ اقامده کردهها علیده مالکیدت ]خصوصدها کیفرخواستی را که کمونیستفاشیست

ی خود آشنا نباشند، تبدی  بده دشدمن سوزاندیم اما اگر کسانی که مالکیت دارند به وظیفه
او خیلی پیش « ما خواهند شد و آن موقع شاید مجبور شویم دوباره این معما را ح  کنیم.

تی ها به فاشیسم کم  مالی نکرده بودند تا نبرد طبقداتند. آنفرفت. صاحبان صنایع برآش
د یدا  شدانداختند از راه پنجره وارد میچیزی که اگر از در بیرونش می دوباره شک  بگیرد د

ی کدارگر نقدش هایی پدید آید که ]تنها[ در مهار کارگرانی که در مقاومت طبقهارگان صرفا
به شدک  دیگدری  ،های فاشیستی«اتحادیه»که فدراسیون رهبری داشتند موفو باشد یا این

 های مردمی کارگری را زنده گرداند.فدراسیون
ها موسولینی را مجبور کردند تدا فدراسدیون را منحد  )حکدم بیسدت و دوم بعدها آن

های مرکدزی ویدران شددند و فقدط سدیزده ( و روسونی را بدنام کند. سازمان1928نوامبر 
 در یتوانسدتند حتدهدا نمی«اتحادیده»ی صنعتی باقی ماندند. از ایدن رو رهبدران مؤسسه

با بدیش از دو میلیدون عادو تکیده « بلو  کارگری»های کارگری به کوچکترین کشمکش
کارفرمایان در صنایع گوناگون، دیگر بدا فدراسدیون طدرف نبودندد بلکده تنهدا بدا  36کنند.
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شدان بده رو بودند که جایگداه اجتماعی در ای رو«رهبران اتحادیه»ی صنعتی یا با مؤسسه
ای و های منطقدههدا در سدازمان«اتحادیده»کدادر دفتدری زمان، شدت افت کرده بود. هم

محلی پاکسازی اساسی شد. تمام عوام که به دست روسونی در ادارات مقام یافته بودندد، 
آلت دست رسسا یا تحصی  کردگان جوان تازه از دانشگاه  اخراج و کارمندان نوکر صفت د

 زینشان شدند.د جایگ دانستندهای کارگری نمیای که هیچ از تودهآمده
چندان واردان آنهای موفو  تحمید  شدده از پدایین، ایدن تدازهاما به رغم این پاکسازی

گاهی مجبور بودند تدا ههای فاشیستی گا«اتحادیه»های ضعیف عم  کردند که بوروکرات
ی فدراسدیون کدارگران فریبی کنند. برای مثدال در کنگدرهتظاهر به مقاومت و تا حدی عوام

برگزار شد، بیست و نه تن از سی  1936ی ام ژوپن و اول ژوییهستی که در سیصنایع فاشی
و سه سخنگو نظر به افزایش دستمزدها داشتند. و در این مورد رضایت دادندد تدا در پایدان 

، «چه برای کارگران ایتالیایی انجدام دادهبرای تمام آن»ای در تشکر از دوچه کنگره قطعنامه
فریبی خیلی ترکتازی کرد دیکتاتوری به آن ضربه زد و ی که این عوامصادر کنند. اما هنگام

 37آن را پاکسازی کرد.

 در آلمان
پیش از در دسدت گدرفتن قددرت و بدرای در اختیدار « های کارگاهیکانون»رهبران عامی 

کردندد و فریبی میباید حسابی عوام ،های مستق های کارگری از اتحادیهگرفتن مهار توده
اغدرا  بی 1933ی ها بین مدارس و ژوییدهرسیدن به قدرت آن را ادامه دادند. آن به هنگام

کردندد. مییدر هر کارگاهی بلند و قدرتمند سخنرانی « هاکانون»ترکتازی کردند. اعاای 
 خواستند تدا در اهدداف فندی و تجداری  گفتند و میی استخدام و اخراج از کار میاز نحوه

جدایی کده بیشدتر اعادای ایدن ایندده داشدته باشدند. از آنشدان دخالدت فزی کاریزمینه
جا پیش رفتند کده تعددادی کارفرمایدان یز بودند، تا آننهای توفانی ها عاو گروه«کانون»
 را دستگیر کردند.« ضداجتماعی»

هدای کارگداهی از ی کانونزدهسرانجام، صاحبان صدنایع برآشدفتند. رهبدران آشدوب
عمد  »ها گردیدندد. گوریندگ بده پلدیس دسدتور ی زنداننههایشان برکنار شده، رواشی 

های کارگداهی کده هندوز ماهیدت واقعدی رایدش سدوم را در  فعازنه علیه اعاای کانون
 داد.« اندنکرده

خدوار هدا، میراثبا احساس یدیس فدراوان از عدوام  ایدن کانون« همکار»های اتحادیه
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ی کدارگری پیوسدتند. بده ندام جبهده های کارگاهی نشدند بلکه به سازمان جدیددیکانون
تری تنزل پیدا کرد. و آن اعادایی کده معتقدد بودندد های کارگاهی به موقعیت پایینکانون

یافتندد. ناسیونال سوسیالیسدتی هسدتند بایدد جایگداهی می« انقالب»ی سربازان برگزیده
کده حدو ژه آنویی کارگری، نسبت به دیگر اعاا، مزیت بیشتری نداشتند بهها در جبههآن

اش را از های کارگاهی استقالل مدالیدخالت در زندگی داخلی سازمان را نداشتند. کانون
شد. دیگر حو دخالت در مسای  ی کارگری تیمین میاش از مح  جبههدست داد و بودجه

ی ی جبهدهی میان کارفرما و کارکنان را بدون نظدارت ویدژهاجتماعی یا اقتصادی یا رابطه
هدای که حزب در دولدت ادغدام شدد، اعادای کانون 1933نداشت. در دسامبر کارگری 

سازی شدند کده بدرای اعادای حدزب ی محدودیتخود تابع قانون ویژهکارگاهی خودبه
را به علت « هاکانون»توانستند رییس ، کارفرمایان می1934ی طراحی شده بود. در فوریه

ها از ت و دوم و بیست و پنجم ژوپن این کانوناخراج کنند. در بیس« غیر مسئوزنه»انتقاد 
ام ژوپدن های عمومی منع شدند. سرانجام در سیبرگزاری میتینگ یهرگونه تجمعی و حت

اش های کارگاهی که رییس بخدش ملدیآ بلکه کانونهای شکست نهایی  نه تنها اسنشانه
 38اخراج شد پدیدار گردید.

ک  تیییدر خصیصده دادندد. ها بدهافراطی برای خالصی از شر« های کارگاهیکانون»
ها بودندد کده قاب  اعتماد و زیر فرمان رسسای کارخانه ها تشکی  شده از عناصر کامالاین

ها به جدید شدند. آن« های کارگاهیکمیته»های ناسیونال سوسیالیستی در تبدی  به هسته
 رفتند تا جاسوسی و خبرچینی کنند.ها میکارخانه

هدای بدازی بوروکراسدی تسلیم نشده بودند. اکندون نبدرد بده رده وز کامالاما عوام هن
هدای کارگداهی خدود را ی کارگری منتق  شده بود. برخی مؤسسدان و رهبدران کانونجبهه

اسدتیال « هداکانون»ی کارگری بر های مهم در جبههتسلی می دادند که با پذیرفتن منص 
ها را پدید آوردند. د همان معلول ای کمترچه با درجهگر ها دجا نیز همان علتاند. آنیافته

های جدیدد ابقدا کنندد، نفوذشدان را حفدظ توانستند خود را در مسئولیترهبران عوام نمی
ها فشدار باشند. آن برخوردار پشتیبانی پایگاهی اجتماعی ازکه کرده، افزایش دهند مگر آن

ای دادند[ کده دارای عقیددهید ]نشان میکردند و بای شدتش احساس میا همهبها را توده
 ها شوند.کمابیش محکم هستند تا بدین ترتی  تبدی  به سخنگوی آن

مدوجی از « مند کردن کار ملیبرای قانون»، اجرای قانون بیست ژانویه 1934در بهار 
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ی کدارگری در هدراس بده دام افتدادن ها برانگیخت. رهبران عامی جبهدهنارضایتی در توده
شدند و خود فریبی جدیدی متوس  میها باید برای حفظ کردن نظراتشان به عوام. آنبودند

از خدرد و  دادند. اما این، کارفرمایان را برآشفته کرد و عوام درا مدافعان کارگران نشان می
ام ژوپن، وحشیانه با کشت و کشتاری واقعی سرکوب شدند. دکتدر لدی د پس از سی کالن

تکبر رسسدا »گفت:  Wiesbadenش را در خطر دید و در ویسبادن شخصه موقعیت خویبه
ای در صدداقت داشدت. او ایدن دشدمنی پایده 39«برخالف ظاهرشان نمدود دارد. در خفا

شان در شدرایطی های غیرمنطقیتوانست کارفرمایان را ببخشد که به دلی  درخواستنمی
ی کدارگری را بده عندوان بهدهی واقعدی جناممکن جایگاه او را تیییدر داده بودندد و چهدره

 برمال کرده بودند. شکناعتصا سازمانی 
هدا از برخدی از آن 1934ی ی صبر صاحبان صنایع لبریز شد. در همدان ژوییدهکاسه

اش کسد  و کدار را خدراب فریباندههدای عوامتبلیک»هیتلر خواسدتند تدا دکتدر لدی را کده 
ی کارگری چنان متزلزل بود که جبههخراج نماید. تا ماه اوت، موقعیت رییس ا 40«کندمی

خودکشی او پخش شد. اما او با حمایدت شدخص  یای مبنی بر فرار و حتدر برلین شایعه
هیتلر موفو به بازسازی موقعیت خود شد. اما در ماه دسامبر دوباره تهدیدد شدد. دعدوایی 

اش را بددا درگرفددت. دکتددر شدداخت دشددمنی Schachtآشددکار بددین او و دکتددر شدداخت 
برای خالصی از شدر دکتدر لدی را و قصدش « ی کارگریهای سوسیالیستی جبههایشگر»

 Der Deutsche 42دردویچتتهی ی کددارگری از داشددتن روزنامددهجبهدده 41کددرد.پنهددان نمی
آن در زیپزیدگ  1935ام مدارس ی بیست و ششدم تدا سدی( محروم شد و کنگرهالمان )

جا سخن گفدت و ه عنوان کارفرما در آنناقوس مرگ عوام را به صدا درآورد. دکتر شاخت ب
ی  »ی کارگری زیر نظارت مستقیم کارفرمایان خواهد بود. اعالم کرد که از آن پس جبهه

چنانچکه ی کارگری منصوب خواهد شدد، ی جبههکارفرما به عنوان دستیار رییس هر بدنه
یی  آن بدنه هود  کارفرما نباشد ن رضدایت تواندد بددوی کدارگری نمیدیگر جبهده.« ر

ی ای از آن کارخانه بازدید کند. دکتر لی توانست با جبران کردن متواضعانهرییس کارخانه
بایدد از دو  یقیندا ی کارگریجبهه»اشتباهاتش مقام خود را حفظ کند، او موافقت کرد که: 

سازمان ]یکی متعلو به کارفرمایان و دیگری متعلو به کارگران[ تشکی  شود، چیزی مثد  
 «های گذشته...بقاتی در زماننبرد ط
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ها، مقاومت پرولتاریا را فلج و هر اثری از نبرد طبقداتی دولت فاشیستی با نابودی اتحادیه
کن کرد، ]به این ترتی [ شرایط ززم برای کم کردن خود ریشه« کارگری»های را از سازمان

 دستمزدها پدید آمد.

 در ایتالیا
، متوسدط 1932تدا  1927های بدین سدال ،43ایتالیاییبر اساس ارقام مندرج در نشریات 

ادامه داشت،  1932که کاهش دستمزدها از سال چنانو هم به نص  کاهش یافتدستمزد 
درصدد بده  60از  1927بگوییم سطح کاهش دستمزدها نسبت به سدال  اغرا  نیست اگر

نی جهدا یکیمپدای زمدان جندگ به ندرت هم 1935درصد رسید. دستمزدها در سال  75
دسدتمزدها دوبداره بده میدزان ده درصدد افدزایش یافتندد امدا  1935بودند. گرچه از سدال 

و از ایدن دسدتمزدهای نداچیز  44درصدد بیشدتر شدد. 30های زندگی در این مددت هزینه
دوباره برقرار  1922شد: مالیات )که با حکم قانونی نوامبر گونه کسوراتی نیز کسر میهمه

کداری بدرای کمد  بده بی« ی اختیداریحدو بیمده»، «ادیهاتح»شده بود(، حو اجباری 
]سازمان بازآفرینی[  Dopolavoro دوپوهووروی اجتماعی، حزب، زمستانه، مالیات بیمه

 و از این دست.
گفته را نیز باید بر سدطح دسدتمزدها در نظدر گرفدت. پیش« کارینبرد علیه بی»تیثیر 

کارانی با هدف که بی کارگران ویژهبا ایجاد کاری و دولت فاشیستی در واقع با کم  به بی
برد. برای مثال در ندوامبر ی اقتصادی میپرداخت صرفهکاریشان، پول میبودند و برای بی

. الوورو به صنایع ابال  شد بدون ابقای دستمزد هفتگیی کاری چه  ساعته ، هفته1934
ه معندی قربدانی کدردن کداهش ]سداعات[ کدار بد»اقرار کرد:  Lavoro Fascista فاشیستا

اضافه حقو  تنهدا بدرای کدارگرانی در نظدر  45«کارگرانی است که اکنون مشیول به کارند.
های بزرگ بودند، اما ایدن کمد  از محد  کدارگران دیگدری گرفته شد که مسئول خانواده

شد که عالوه بر کاهش حقو  هفتگی، از ی  درصد دیگر حقوقشان به دلی  پرداخت می
نیز محروم بودند. در صدنایع مشخصدی کدار چرخشدی بدود، « ی خانوادگیهزینهکم »

 46کرد.شان را کمتر از نصف میکردند که درآمد هفتگیکارکنان ی  هفته در میان کار می
تدبیر دیگدری اتخداذ شدد کده بدر اسداس آن تدوافقی میدان انجمدن  1934در نوامبر 
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توانندد از کدار زندان و جواندان می داشتاماا شد که مقرر می« هااتحادیه»کارفرمایان و 
بده  گونیه میوارددر ایینکار جایگزین آنان شدوند. امدا کارفرمایدان اخراج شده و مردان بی

دادندد کده پیشدتر بده جواندان و زندان میرا  حقدو  بخدور و نمیدریهنیان کارگران خدود 
 نمود.و این اقدام به پایین آوردن دستمزد کم  می پرداختند،می

کده ایدن ی اینشدند، بده بهاندهالمنفعه میکارانی که جذب کارهای عامسرانجام، بی
تر دارندد از دسدتمزدهای پدایین« کداریی اضطراری برای کمد  بده بیخصیصه»کارها 

 کرد.برخوردار بودند که این خود به پایین آوردن سطح دستمزدها کم  می
 واقعکیدارد. اما دستمزدهای را مورد توجه قرار  متوسطبنابراین تنها باید دستمزدهای 

های زندددگی متحمدد  کدداهش بسددیار حددادتری شدددند ی افددزایش مددداوم هزینددهدرنتیجدده
 (.9 )بخش

ویژه در صدنایع جنگدی، تر بهو ساعت کاری طوزنی نیز باید به استخدام بیش از حد
که کاری اشاره کرد. موسولینی بیان داشت گونه افزایش مشابهی در حقو  اضافهبدون هیچ

سداعت کدار  25اگر ززم باشد روزی  یحت»ها باید بر تمام مشکالت غلبه کنند ایتالیایی
 47«کنند.

 در آلمان
( و تابسدتان 1933ی ام ژانویدهاند که بین ظهور ناسدیونال سوسیالیسدم )سدیبرآورد کرده

ر درصد پایین آمدند. بیش از نیمی از کارگران آلمانی کمتد 40تا  25، دستمزدها از 1935
ی کارگران از دارد که حقو  ماهانهبیان می انگری  48از سی مار  در هفته درآمد داشتند.

 80اگر به آمارهدای رسدمی اعتمداد کندیم،  49هشتاد تا صد و پنجاه مار  در نوسان است.
خدود هیتلدر بایدد  50آوردند.درصد کارگران کمتر از ماهی صد و پنجاه مار  به دست می

و  51«هدا بسدیار پدایین اسدت.شدماری از آلمانیاندارد زندگی بیاست»کرد که تصدیو می
 52«برند.کارگران آلمانی از گرسنگی رنج میاز بسیاری »واگنر وزیر باواریا گفت که 

شدد: مالیدات )کده زده کم میعالوه بر آن، تمام انواع کسورات از این محتاجان فل 
ی )بددیش از دو برابددر(، شددهر« اخددذ ر ی»هددای درصددد زیدداد شددد(، مالیات 35تددا  25

ی ی بهداشتی، سهم جبههی از کار افتادگی، بیمهی بیکاری، بیمههای تجّرد، بیمهمالیات
، دفداع ضدد کمکک زمسکتانی]سدازمان بدازآفرینی[،  دوام از راه هوشکیکارگری، انجمن 

هوایی، قربانیان حوادث صنعتی، حزب یا جوانان هیتلری و از این دسدت. ایدن کسدورات 
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های آورد. از طرف دیگر، مزایدای بیمدهدرصد پایین می 30تا  20دستمزد خالص را  متنوع
کاری( به نحو چشدمگیری کداهش اجتماعی )بیماری، از کارافتادگی، حوادث، پیری، بی

ن بده ای فسدخ گردیدد و صندوقهایشدای بیمدههدایافتند. کم  متقاب  کدارگری و انجمن
 53پرداختند سرازیر شد.ری میی خصوصی که مزایای کمتهای بیمهشرکت

گفته بر سطح دستمزدها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پیش« کارینبرد علیه بی»تیثیر 
ککارگران کاری گسترده رو در رو دید و با ایجداد دولت ناسیونال سوسیالیستی خود را با بی

ی اقتصدادی صرفه پرداختکارانی با هدف بودند و به این دلی  به آنان پول میکه بی ویژه
 چه واقعابرد. مقامات دولتی یا حزب، کارفرمایان را برای استخدام کارگرانی بیش از آنمی

دادند اما کارفرمایان با کم کردن دسدتمزدها یدا کداهش بدان نیاز داشتند زیر فشار قرار می
 آوردند.ساعات کاری  هر کارگر فشار بیشتری بر کارگران وارد می

کار با آنان شان و جایگزین کردن مردان بیاخراج زنان و جوانان از کارهایتدبیر دیگر 
قدرت تاّم محدروم کدردن « های کاراداره»، به 1934بود. حکمی در بیست و هشتم اوت 

سال از کارشان را داد. کارفرمایان به جای آندان، کدارگران  25زنان و مردان مجرد کمتر از 
دادندد اسدتخدام ر و نمیر که پیشتر بده زندان و جواندان میتر را با همان حقو  بخوقدیمی

کردند. در اثر این حکم، صد و سی هزار کارگر زیر بیست و پنج سال اخراج شدند. )ایدن 
ی تجدید سالح اهمیت خود را از ی برنامهحکم بعدها به دلی  کمبود نیروی کار در نتیجه

 کارهایشان بازگشتند.(سیصد و هفتاد هزار زن به  1937دست داد. در سال 
کداران  بده کدار گمدارده شدده در سرانجام سطح عمومی دستمزدها به این دلی  که بی

پدایین آمدد.  کردندحکی دریافت میای مختلف، حقو  پایین و مالمنفعههای عامپروژه
( بده 1934)حدود چهارصدد هدزار نفدر در سدال  کارهای جانبیکارگران گماشته شده در 

هدا بده شدک  اجنداس ی برخدی کم عالوهکاری بهی بیالعادهقشان فو جای تمام حقو
در ماه مارس  نفر نیم میلیون ها )تقریباکردند. به کارگران ساخت و ساز بزرگراهدریافت می

آمد و نه کار اضطراری که مشمول مبدارزه بدا به حساب می« کار مستق »گرچه  ( د1936
ارگری در نرخی کمتر از حقو  رایج کارگری حقدو  د با مشارکت ناظران ک کاری باشدبی

بددرای کددار در  1938شددد. بدده کددارگران  بدده کددار فراخوانددده شددده در سددال پرداخددت می
دادندد. نکردندد های پیشین خود دریافدت میرا  که در شی  استحکامات نظامی، حقوقی

)حدود دویست و پنجاه هزار نفر( به کار گمارده شددند و  هدمات کارگریجوانانی که در 
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گرفتندد. دد می بود *که روزی پنجاه فینیگ کردند تنها حقو  سربازی دکارهای سنگین می
ای بدا در خدانواده داریکارآموزی هانکه ییکسالهی گذراندن دورهدختران جوان مجبور به 

کده ریختندد بدی آنعدر  می« ارهکمسدتخدمان همده»و باید چوندان  54ی  مزرعه بودند
 اربابانشان وادار به پرداخت دستمزد )ثابتی( به آنان باشند.

را به شک  غیر استخدامی با حقو  ی  « کارگران ارزان»هیتلر  1936در آغاز ماه می 
 Petit پ ت  پاریاینگذارد.  Ruhrو نیم تا دو مار  در روز در اختیار صاحبان صنایع روهر 

Parisien  این کارگران فشار وارد آوردن بر سطح دسدتمزدهای »چهارم ماه می نوشت: در
 «سازند.دیگر مقوزت کارگری را ممکن می

ی در نتیجه واقعیرا بررسی کردیم، اما دستمزدهای  متوسطتا کنون فقط دستمزدهای 
 (.9 های زندگی با شدت بیشتری کاسته شدند )بخشافزایش شدید هزینه

کده  استخدام بدیش از حدد کدارگران در صدنایع و سداعات طدوزنی سرانجام، باید به
پدیدد آمدد،  دوام از راه هوشکیاشاره کرد. وقتی انجمدن  کارگران مجبور به تحملش بودند

ید  گدزارش  55«یدم.االمر ببیربیبایدد سدرعت تولیدد را هرچده »دکتر لی اعالم داشدت: 
اند، تیثیری زمان کنونی داشته در» بکه قوانین جدید کارگری تیثیری خوکارفرمایی از این

گوریندگ در نطقدی بیدان  56کندد...ابدراز رضدایت می «که افزایش تولید به آن نیاز داشت
امروزه باید سخت و دو برابر کار کنیم تا رایش را از سقوط، ناتوانی، شرمندگی و »داشت: 

یکدی از دسدتورات او،  57«فقر برهانیم. هشت ساعت در روز کافی نیست، باید کار کنیم!
کاری را روا دارندد. ایدن بده معندی سدازد تدا اضدافهناظران کارگری و بازرسان را مجاز می

به ده ساعت یدا بیشدتر  اضافه کردن کار روزانهکاری با حقو  نیست بلکه به سادگی اضافه
ار عداد موارد بیماری که منجر به ناتوانی از انجام کت 1935و  1934های در سال 58است.

 59بود. 1933درصد بیشتر از سال  7/20شد می

4 

ی نبدرد های مستق ، خشکاندن نطفهپس از فلج کردن مقاومت پرولتاریا، ویرانی اتحادیه
تر از سطح امدرار معداش، و کاهش دستمزدها به پایین« کارگری»های طبقاتی در سازمان

                                                                 
* Pfennig آلمان، ی  صدم مار  تا پیش از پذیرش یورو.، واحد جزء پول 
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 داشت.ادی خود را پنهان میهای کالن اقتصی واقعی دیکتاتوری  بنگاهفاشیسم باید چهره
ایم که فاشیسم پیش از بده دسدت آوردن زد. دیدهمی« ایدولت رسته»از این رو زف 

(. اکنون که پیروز میددان 4 را پیش روی کارگران گذارد )بخش« هارسته»ی قدرت، طعمه
ان به چهره بزند و کدارگر« همکاری طبقاتی»است  باید تظاهر به وفای به عهد کند، نقاب 

 هدا اجدازهکنندد و بده آنبدا خدود رفتدار می« پایهم»را متقاعد کند که اربابانشان با آنان 
های عدامی جا نیز فاشیست. اما در اینباشند همدیریت اقتصادی داشت سهمی در دهندمی

تراشددند. آنددان بددا شددوری مفددرط از اسدد  جنگددی مشددکلی جدددی بددرای دیکتدداتوری می
جویندد. بسیار سدود می« گراییرسته»فریبی نند. آنان از عوامکنگهداری می« گراییرسته»

چرا؟ چون همیشه برای حفظ آبرو. آنان در آرزوی باز بردن پایگاه اجتماعی خدود و اگدر 
ممکن باشد تجاوز به تیدول دیگدران و بده دسدت آوردن نفدوذ و قددرت بیشدتر در رژیدم، 

ر از کنترل خود را بدهند. آنان در رنجندد ی فرااجازه قلمرو فعالیت ملی یچهتوانند به نمی
هکای کارفرمایکان از چنگشکان انجمناند و شدده« فاشیستی»های کارگری که فقط اتحادیه

 !داری باشدند، ندهی شدید به منافع سدرمایهکه آنان در رسیای حمله. نه ایناندبیرون مانده
آنان  .های صنایع هستندقازادهی فشار وارد آوردن از جان  خود و منافع خود بر این آتشنه

ی اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشند. از این رو خواهند که مهم باشند و در زمینهمی
ای که رهبران را منصدوب ی  دستگاه عظیم رسته در رسیای ایجاد سازمانی مجزا هستند د

 کارگری را. «هایاتحادیه»د هم سرمایه و هم کار، هم انجمن کارفرمایان و هم  کندمی
 «فاشیستی شدن»ی ایستند. آنان اجازهاما صاحبان صنایع در برابر این درخواست می

خواهندد در دهند. آنان میشان است نمیرا  که ]همانا[ هت  حریم مل  طلو خصوصی
های تجاری ارباب باقی ها و انجمنها، تراستوکارشان، در کارت هایشان، در کس خانه

، به سرعت از سوی عدوام بلعیدده شدوند. التقاطیراسند که در ی  سازمان بمانند. و در ه
اند. برای دور کردن این شدبح و پدیددار  آنان همچنان نگران شبحی به نام نظارت کارگری

جایی که هطر عکوام از آنی آن بود که به فاشیسم کم  مالی کردند. بنابراین نشدن دوباره
تمدام ایدن تجدارب را  ،داران وجود داردرسانی به سرمایهای برای آسیبدارای  تجار  رسته

وتو کردند. آنان تنها وقتی که عوام از ریشه حذف شدند و از تمام مزایا محروم گردیدند به 
ای راضی شدند چراکده بدرای اسدتتار بده آن نیداز ضرری از ی  دولت رستهکاریکاتور بی

 داشتند.
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ها همواره آسان نیست، همیشه مشک  است که درو  آشکار را خنثدا رمزگشایی درو 
های مصدنوعی کنیم. باید به شکیبایی و بینش خواننده، که خود را در هزارتوی پر از آفریده

های ریایی را فریبیاز عوام ساخته شدههای پوشالی . تنها اگر این خانهامید داشتیابد می
نقاب را بکاویم و ی واقعی فاشیسم  بیی بیزانسی و برنامهاز سویی چهرهمنهدم کنیم، اگر 

وچرای کدارگران بدرای مددیریت بدر چونکه آرزوی بی از سویی دیگر وجود نبرد طبقاتی د
 یو خصددومت پایدددار رسسددا بددا هددر کوششددی، حتددددد  خددود و نظددارت بددر تولیددد اسددت

توانیم بده تحلیلدی پدازیش یابیم[، میکاریکاتورگونه برای پیکار با قدرت مطلقشان را ]در
 شده برسیم.

 در ایتالیا
فاشیسدتی را « هایاتحادیده»موسولینی و دوستانش  1921گردیم، در سال به عق  باز می

یکر چتکرکده  التقاطیهای ایجاد سازمان هبدند. و به این طریو خواستشان را نام نها رسته  ز
 Lavoro الوورو دیتالیتای د و نخستین شدمارهکارفرمایان و کارگران خواهد بود نشان دادن

d’Italia  :ها و مشکاال تمکام حرفکهآسدا، از گرایی ملدی در مقیاسدی غولاتحادیه»نوشت
 60«ای راسدخ برانگیزاندد.هدا را بدا عقیدده، سازماندهی دوبداره شدده تدا ایتالیاییمختل 
کارکندان اسدت. صداحبان به معندای کارفرمایدان و  هاهای از تمام مشاال و حرفهایتالیایی

فاشیسدتی « هایاتحادیده»دهند اما مراقبند که وارد ی سخن گفتن میصنایع به آنان اجازه
 نشوند.

ای بده اجدرا درآیدد و عوام پس از لشکرکشی به رم درخواست کردند تدا اصدول رسدته
ه گونده کدهایی التقاطی تیییر شدک  یابندد. امدا همانفاشیستی به سازمان« هایاتحادیه»

صاحبان صنایع به هیچ وجه »های التقاطی گفته: ی این سازماند فران  درباره روزنشتا 
 «61روندد.ها فرومیباره در آنبشنوند چراکه یقین دارند ی  در این باره خواهند چیزینمی

داران چنان شدید بود کده موسدولینی در پدانزدهم مدارس مقاومت صاحبان صنایع و زمین
های التقداطی را ای گذراند کده اصدول اتحادیدهدر شورای عالی فاشیستی قطعنامه 1923
او به فدراسیون عمدومی صدنایع و نیدز »دارد: کور بیان میکرد. اوتمردود اعالم می رسما

های التقاطی را از سر به ها باید آرزوی اتحادیهآزادانه داد. رستهی فعالیت کشاورزی اجازه
ای که موسولینی آن را تاریخی خواندد، کردند... فدراسیون عمومی صنایع در جلسهدر می

کید بر استقاللش»با   62.«ها استاعالم داشت که هواستار همکاری با رسته« تس
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ی تحمی  اقتدارشدان بدر صداحبان از ایده اما عوام اجازه ندادند که بازنده باشند. آنان
وقاحتشان بیشتر شد، آندان نده  1925پس از سال  63داران دست برنداشتند.صنایع و زمین

تنها خواب  در اختیار داشتن قدرت اقتصادی، مراکز کاریابی، استخدام و کار در تیول خود 
 ایرسکته ولت کامالدبا  دولت سیاسیار جایگزینی تسادیدند. و خوکه خواب دولت را می

 به روش پرودونی بودند.« حکومت تولیدکنندگان بر خود»و 
معروف شدد بدرای « هژده»را که به کمیسیون  موسولینی در پایان این سال، کمیسیونی

گونده ها ایجاد کرد. اکثریت افراطی این کمیسدیون اینها و رستهسازی قانون اتحادیهآماده
بر اساس را ای ملی ایجاد خواهد شد که تمام شهروندان ی  سازمان رسته»پیشنهاد کرد: 

را در بدر خواهدد  خواهید کیرد و آنهیاتقسدیم  های گوناگوندستهشان به فعالیت اقتصادی
 64«های موجود را جذب خواهد کرد.گرفت و تمام مؤسسه

اما این ایده زنگ خطر را برای صاحبان صنایع به صدا درآورد. آنان در هدراس بودندد 
ها حذف شدوند. ای عظیم به دست عوام یا به جای خود به دست تودهین دستگاه رستهدر ا

قابد  فهدم »شان نبودند. روکوی وزیر نوشدت: هایصاحبان صنایع موافو توقیف سازمان
اگدر  بترسکاندتواند کارفرمایدان را ی سازمان کار و تولید با اناباط میاست که چقدر ایده

اقلیدت  65«هدای خطرندا  تشدکی  شدوند.حدت رژیدم آزادیها بیرون از دولدت، ترسته
بده  ای دولدت را صدرفااصالحات رسته»گرای کمیسیون هژده به اکثریت پاسخ داد. واپس

مراتبی از مصالح و در تاادی کام  با مفهوم مددرن دولدت بده عندوان فدراسیونی سلسله
راحت اننی به شدت موسولی 66«دهد.ترکیبی از تمام مصالح مادی و معنوی ملت تنزل می

ای برای پشتیبانان مالی خود پدید آورد و ترین ناراحتیخواست تا کمبود. او از طرفی نمی
بدود و از  مقتدرتمامی گرای دولت  بهترین عقاید خویش، مجذوب مفهوم واپسدر درونی

این توسط کرد. بنابرهواخواه خود رفتار می کرد و به دلخواه عوام  طرف دیگر باید استتار می
متمم آن بود( سازشی خشن کدرد.  1926ی )که قانون اول ژوییه 1926قانون سوم آوری  

های از طریدو بدنده بایدها را پدید آورد: انجمن کارفرمایان و کارگران ، رستهروی کااذاو 
ها بدرای بندابراین سدازمان ارتباطی مرکزی با سلسله مرات  عالی متحد شوند )بند سه( د

 ایاتحادیکهها در پایده و در سدطح ته به یکدیگر پیوستند. به هر حال، این رستهتشکی  رس
وجدود داشدتند:  ملکیهای التقاطی( وجود نداشتند بلکه تنها در ر س و در سطح )اتحادیه

باشدند کده عوامد  مختلدف  تولیدد  ملکیهای توانند شام  مؤسسههای ارتباطی میبدنه»
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ی مشخص صنایع ن و کارگران یدی را برای ی  شاخهکردگا]چون[ کارفرمایان و تحصی 
 «سازند.مشخص می

گونه ادامه این 1926استقالل کارفرمایان به دقت حفظ شد. بند سه قانون سوم آوری  
 .«ماندنخورده باقی میی کارفرمایان و کارگران، دستاما نمایندگی جداگانه»...یابد: می

گونده کده عدوام خدواب آن ها استحاله نکرد درستهسرانجام، دولت سیاسی نه تنها به 
ها را پدید عم  رسته د بلکه در توانست چنین شود(وجه نمیهیچکه بهدیدند )درحالیمی

 .«ارگان اجرایی دولت استرسته نه ی  شخص حقوقی که »نیاورد: 
کدار فعدال در بخدش کدارگر ید  هم»بیان داشدت: « منشور کار»، 1927سال بعد، 

یت و مسئولیت به کارفرما محکول »اما بالفاصله افزود: « ی است...اقتصاد که در آن، مدیر
 است.« در شرایط یکسان»این بسیار دور از همکاری بین کارگر و کارفرما .« شودمی

از هر مامون و محتوایی خالی بودندد، همچندان سدب   گرچه تقریبا« هارسته»این 
ها به تدیخیر بیفتدد خواستند که تیسیس این رستهنارضایتی صاحبان صنایع بودند. آنان می

فاشیسدتی، بسدیار قدرتمندد بودندد و در « هایاتحادیده»چراکه عوام، اربابدان فدراسدیون 
 یای، حتکردند. هر دستورالعملی برای دولت رستهروی میفریبی تا سرحّد آزار زیادهعوام

دادنشدان در برابدر کارفرمایدان ، قادر به تقویت نفدوذ آندان و قدرار دصی  دستورالعم  نا
شددند. ید عوام پاکسدازی میابها به زمانی دیگر موکول شدند، ابتدا بود. بنابراین رستهمی

فاشیسدتی « هایاتحادیده»است که پاکسازی « ایدولت رسته»وقتی زمان سخن گفتن از 
ز بداز تدا کن شدود و وقتدی کده اوقتی که هر اثری از نبرد طبقاتی ریشه ،تکمی  شده باشد

راحتی پایین چیزی بیش از ی  دستگاه عظیم پلیسی وجود نداشدته باشدد. موسدولینی بده
 «ما وقت داریم.»کرد: تکرار می

چسدباند. او می« ایرسته»اما او برای فرونشاندن آتش ناشکیبایی، به هر چیزی َانگ 
فاشیسدتی « هایاتحادیه»اش نظارت شدیدتر بر که وظیفه هارسته، وزارت 1926در سال 

دوباره سازماندهی شدد( و اعادایش را  1930)که در سال  هارستهبود و ی  شورای ملی 
ی تصدمیمات دیکتداتوری، و کننددهتثبیت ای بود صرفاکرد و بدنهدیکتاتوری منصوب می

که معدروفیتش بده ایدن دلید  بدود کده نامزدهدایش توسدط  را  هارستهی  اتا  نمایندگان 
ای تددوین شدده بدود، انتخداب حرفده یهای سدازمانلیستی که به وسیله دیکتاتوری و از

ها باشدند، ی این سازمانشدند و نامزدها باید از اعاای حو عاویت پرداخت کنندهمی
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ای ایدالتی را بده شدورای اقتصدادی های بین اتحادیدهکمیته 1931تیسیس کرد. او در سال 
 همچنان وجود نداشتند.ها یییر نام داد. اما خود رستهت ایرسته

ای بدیش گوییدادند، هرچندد یداوه هادام ایرسته دولت کامالها به خواست برخی افراطی
نبود. اما آنان دیگر خطرنا  نبودند چراکه پایگاه اجتماعی نداشتند. بیشتر آندان تحصدی  

ر بده آندان در ظداه یه مردان عم . بنابراین موسولینی آنان را آزاد گذارد و حتنکرده بودند، 
در واقع بیش از هر زمان دیگری ضدرورت داشدت تدا  1934اظهار رضایت کرد. در سال 

ی کدارگر اثدر گدذارده بدود و شددت بدر طبقدهاینان استتار کنند چراکه بحران اقتصدادی به
ای که رژیم را قادر ساخت تا شور و شو  تحلی  «رازورزی»شد. کاری مدام بیشتر میبی

شد. بنابراین موسولینی تصمیم گرفدت را حفظ کند داشت فرسوده میی هوادارانش رونده
ی رتبده، چندد کارمندد عالی1934ی ای کاری بزندد. او بدا قدانون چهدارم فوریدهتا ضربه

 ویژگیییکددرد کدده  کارفرمایککانهای اقتصددادی فاشیسددتی را وارد سددازمان« هایاتحادیدده»
را بدر روی خدود گذاشدته بدود و بدا « هارسته»حکومتی داشت و به دزی  حقوقی نام شبه

ای زاده شدده اسدت. )بدرای در  نقدش صدای بلند اعالم داشت که سرانجام دولت رسته
خا  زیرفریبی کهنه را از های عوامرا ببینید.( او تمام کلیشه 9 ها بخشواقعی این سازمان

کم ما باید کم» 67«دارد.ها را در تولید اعالم میعصر فاشیستی برابری انسان»به در آورد: 
کارگران بایدد از نزدید  بدا فرآیندد تولیدد » 68«مردم را به حکومت بر خود عادت دهیم...

گرایی بده سدوی رسدته 70«کارگران آزاد خواهندد بدود.» 69«ونظم و اناباطش آشنا شوند.
« عدالت اجتماعی بهتر، به سمت کاهش تدریجی شکاف بین ثروت بزرگ و فقر بدزرگ»

 71این دست.گرایش دارد و از 
میان کارفرمایان و مزدبگیران در « همکاری»ی حرف و واقعیت زیاد است. اما فاصله

هدای کدارگری در انجمن یای یا حتها یا در مقیاس محلی و منطقه«اتحادیه»برنامه یا در 
رییس خود نبدود. و بده « پایهم»کارگر « اتحادیه»پدید نیامده بود. نه در کارخانه و نه در 

های افراطی اصرار داشتند در مدیریت اقتصادی نقشی نداشت. برخی فاشیست هیچ وجه
، «بعددها»بدرای  Bottaiو بوتایی  Spiritoکه سیستم کنونی تنها ی  آغاز است. اسپیریتو 

داشدتند. امدا دد را اعدالم می در کارخانده ای در پایگاه درسته ییا حت« ایی منطقهرسته»
فریبی برداشت، بسدیار که نقاب از رخسار عوامیخت یا اینموسولینی این توهمات را فرور

هددف مدا بازسدازی شدوراهای کارگدداهی »نگار اعدالم داشددت: خشدن بده ید  روزنامده



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        220

های ای از کمیتدهعزم راسخ ]کارفرمایان[... امتناع از موافقت با هر بازماندده» 72«نیست.
 73این را روزنشتا  فران  نوشت.« کارگاهی داخلی قدیمی است.

ای! چندد تنها در ر س قرار داشت، در بیست و دو رسته و چده همکداری« همکاری»
فاشیستی قرار گرفتند و با « هایاتحادیه»راه دیکتاتوری به جای عوام در ر س کارمند سربه

ی حادور در مدذاکرات آن ی کارگران بودن در برابر کارفرمایان، اجدازهفرض  نمایندهپیش
بدا جدر ت « کدارگران»ی گفتدهوارد بسیار بعیدی کده نماینددگان پیشآقایان را یافتند. در م

کردند یا جسارت داشتند کده هدم ر ی شان را بر سر میز شورا اعالم میفریبانهنگرش عوام
جا حاور داشتند تا نظرات خدود کارفرمایان نمانند، سه میمور رسمی دولت فاشیستی آن

 ثریت به دست آید.کاخود را به ر ی رسسا بیفزایند تا خودبه

 در آلمان
ای «سدداختار رسددته»صددبرانه خواسددتار عددوام نددازی قدددرت را کدده بدده دسددت آوردنددد، بی

(Staendischer Aufbauبودند که شام  انجمن کارفرمایان و کارگران باشد. حت )پدیش  ی
های  آندان در تدالش بودندد تدا بدر سدازمان ،شدوند« یکدی»  های مسدتقکه اتحادیهاز آن

ریدیس بخدش  Wagener، دکتدر واگندر 1933یان تسلط پیدا کنند. در اول آورید  کارفرما
ی خدود جدا را خاندهاقتصادی حزب ناسیونال سوسیالیست در فدراسیون صنایع آلمان، آن

ی اجرایی فدراسیون، خود را منح  اعالم کدرد. و واگندر ندام نامید. در ششم آوری  کمیته
جدا، ا برگزیدد. او درخواسدت بازنشسدتگی ریدیس آنجرا برای آن« ی صنایع آلمانرسته»

جدید باقی ماند البته دو میمور نازی در کندار او قدرار « یرسته»کروپ را کرد اما او رییس 
« میمور اقتصدادی رایدش»داشتند. واگنر مدتی در سازمان کارفرمایان به راه خود رفت. او 

کارفرمایدان سدازماندهی « یستهر»بود و کروپ پس از مالقات با هیتلر اعالم داشت که 
ینتزی خواهد شد و از  )اص  پیشدوا( اسدتفاده خواهدد کدرد.  Fuehrer-Prinzip فوهرر پر

 74کارمندان اداری آن از باز منصوب خواهند شد و انتخابات آزاد وجود نخواهد داشدت.
این بازسازی، با الگوبرداری از ایتالیای فاشیستی، آمادگی برای ساختار »بیان داشت:  تان

 75«های صنعتی خواهدد بدود.های کارگری و انجمنای جدید است و شام  اتحادیهرسته
گرایی است. در سی و یکم ماه می، او قانونی مبنی بر بیان شد که خود پیشوا مای  به رسته

در مداه  Alfred Rosenbergآلفرد روزنبرگ  76اعالم داشت.« ایهساختار رست»طرح کلی 
ای که در آلمان پدید بیایدد، سوسیالیسدم واقعدی، های رستهسازمان»ژوپن اعالم داشت: 
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 77«سوسیالیسم قرن بیستم را به نمایش خواهند گذارد.
، ای جدیدد تیسدیس شدد. هدر عدامیریزی مقررات دولت رسدتهای برای طرحکمیته

اش، تیول او جدید در پایه« ساختار»م امیدوار بود که ای خودش را داشت، و هر کدهبرنام
 Rintelnی دکتر واگندر و دکتدر ریندتلن را در بر داشته باشد و منافع او را بیشتر کند. برنامه

ای که به نظر بخت بیشدتری وجود داشت. اما برنامه« ی میانیانجمن مبارزان طبقه»رهبر 
ی دکتر لی بود. او در فکر چیزی نبود جز جذب تمام اقتصداد، داشت برنامهبرای موفقیت 

گفت: اش. او میی کارگریهای  کارفرمایی به جبهههای کارگری و هم سازمانهم سازمان
اش کام  شدده اسدت! همدین روزهدا مدن ای مردم آلمان در خطوط اصلیساختار رسته»

م. این یکی از بزرگترین کارهدایی خواهدد بدود کده کنی نهایی را به پیشوا تقدیم میبرنامه
رساند! و چیزی نیست جز تثبیت اتصالی ارگانی  بین کارگران و انقالب آن را به انجام می

شدان بده سدوی ارگانیسدمی کارکنان از ی  طرف و کارفرمایان از طرف دیگر و هماهنگی
 78«اقتصادی.

، صدنعت بدزرگ کده 1933ی یدهفهمیدندد. تدا ژویگونده نمیاما صاحبان صنایع این
هیتلر بدا عصدبانیت پایدان انقدالب ملدی را  .ور حامی آن بود این برنامه را وتو کردرایشس

و دکتر واگنر از کار برکنار شد. در سیزدهم ژوییه وزیر جدید اقتصاد، اشدمیت  .اعالم کرد
Schmitt قطعی دسدت  طورای بهبه صاحبان صنایع آلمان اطمینان داد که از ساختار رسته

بیه آن های فعلی هندوز . و گفت سازمانکندبه وقت بهتری موکول میکشد بلکه آن را نمی
و این خطدر کده عناصدر غیدر  درک کنندهای  شکوهمند را آلایده اند مانرسیدهبلو  حد از 

 آمیز دست بزنند وجود دارد.مسئول، در این زمینه به تجربیات مخاطره
پذیرفتند. آنان امید خدود را بدرای رسدیدن بده اهدافشدان از اما عوام شکست خود را ن

گفدت:  1933ی اوت گرایی ادامده داد. او در میاندهدست ندادند. دکتر لی به اعدالم رسدته
ای، دو جزء از ی  ک  هستند که هر ی  بددون دیگدری ی کارگری و ساختار رستهجبهه»

آموزاند، از طریو تعلیم و تربیت میچه را که ی کارگری اگر آنغیر قاب  تصور است. جبهه
 79«.معنیای به عم  نیاورد، چیزی است بیاز راه ساختار رسته

هیتلر نیز چون موسولینی مجبور به سازشی خشن بود. او باید از پشتیبانان مالی خود 
کرد. او هنوز مجبور به هدایت دقیو عوام خود بود. کرد، اما باید استتار هم میاطاعت می

ای در هر حرفده ایجداد کدرد کده بده «شورای محرمانه»، 1934ی قانون بیستم ژانویه او با
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نیدز بایدد بدا « مشداوران محرمانده»گرایی در نظدر گرفتده شدد، ی رسدتهی اولیهعنوان پایه
ویژه ی مشخصدی، بدهو از آندان اطالعدات محرمانده« کردنددهمکداری می»کارفرمایان 

هایشان در که نام د« شاوران محرمانهم»اشتند. اما این بازرسی دفترهای حسابشان را نیاز د
راحتی از جاند  رسسدا ای به کارگران پیشنهاد شد، اما بعدها بدهپرسی کاریکاتورگونههمه

ی... رسسدا بودندد. همدان قدانون در ضدمن بیدان «مشداوران محرمانده»د  منصوب شدند
ی رف جبهدههای کدارگری از طدداشت که متخصصدان منصدوب شدده در کشدمکشمی

ای اقتصادی که به سازمان رستهها منصوب شوند... تا ایندر توافو با رسته»کارگری، باید 
چندان مخدالف ی فراموشی سپرده شدند و کارفرمایان همها به بوتهاما خود رسته« برسیم.
 ای باقی ماندند.«ساختار رسته»هرگونه 

شبه رسدمی بدا قدانون بیسدت و  ژگیوی ، باکارفرمایانبنابراین وقتی سازمان اقتصادی 
از مزدبگیران « اینماینده»تیییر یافت، هیچ « ایهای حرفهگروه»به  1934ی هفتم فوریه

چندان را ببینیدد(. عدوام هم 9 ها بخدشدر آن پذیرفته نشد )برای نقش واقعی این سازمان
ر باشدند. آقدای خطدچندان بیها همها داشتند تا این سدازماننفوذ بسیاری در این سازمان

در اقداماتی کده اکندون انجدام گرفتده، هدیچ »ژه گفت: یواشمیت وزیر، مصنف قانون، به
دانید که پیشوا ح  این مسیله را به عمدد ای وجود ندارد. میای از  اصالحات رستهمسیله

ای بده تددریج و به تیخیر انداخته است. چراکه به درسدتی اعتقداد دارد کده سداختار رسدته
 80«کند.رام و با رشد و پیشرفت حوادث، سر بلند میآآرام

ای دعوا داشتند. آنان با تدر  ید  موقعیدت بده دنده بودند و با هر مرحلهاما عوام ی 
 1934ی کردند. هرچند قانون بیست و هفدتم فوریدهنشینی میخط جدیدی از دفاع عق 

کم در اقی گذارد. آنان دستمانعی شدید بر سر راه آنان بود، اما چند کارت در دستانشان ب
آشکار حکومتی شدند و کارفرمایان تدا  ویژگیهای جدید کارفرمایان دارای که سازماناین

به کار گرفته شد و هیچ « اص  پیشوا»نوا گردیدند، موفو عم  کردند، نیز حدی با آنان هم
ادر بده کنتدرل مجمع مشورتی وجود نداشت. بنابراین آنان امیدوار بودند تا حدی از باز ق

ی فدراسدیون فعالیت صاحبان صنایع باشند. مزیت دیگر این بود که آنان موفو بده تجزیده
ئنی ممختلف شدند. سرانجام آنان مرد مط« ایگروه حرفه»ی( صنایع به چند )اکنون رسته
یافتند. او به نظر مصمم بده انحدالل « پیشوای اقتصادی»را به عنوان  Kesslerبه نام کسلر 

کده آمد که اکنون دستگاهی زاید شده بدود. همینانجمن قدیمی کارفرمایان خصوصی می
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این برنامه به اجرا درآمد و کارفرمایان از طرف عوام حزبی و دولت ناسیونال سوسیالیستی 
 شد.ای ممکن میمشهور رسته« ساختار»ن به کنترل شدند، دیگر سرانجام، کشاندن آنا

ویژه فدراسیون صدنایع بده اصدرار از های قدیمی کارفرمایان خصوصی و بهاما انجمن
بدود کده  1934ام ژوپدن انحالل خود جلوگیری کردند و این یکدی از دزید  بحدران سدی

تیار و دسد Von der Goltzن در ُگلتدز متعاق  آن کسلر احاار شدد )یدازدهم ژوییده(. ُفد
های سرسخت را منحد  کندد. امدا ی خود تالش کرد تا این انجمنبهجانشین کسلر به نو

چون پیشینیانش عزل شد. و در دوم دسدامبر وزیدر  1934شکست خورد و در پایان نوامبر 
جدید اقتصاد، دکتر شاخت، ویرانی کار عوام را تکمی  کرد. او فدراسیون صدنایع را بدا در 

ها اختیدارات زیدادی بده بازسازی کرد. عالوه بر این« ایهای حرفهوهگر»هم ادغام کردن 
هدای منسدوخ شدد و میتینگ« ایهای حرفهگروه»در « اص  پیشوا»کارفرمایان بازگرداند. 

کم سالی ی  بار برگزار گردید و انتخاب ریدیس گدروه از طریدو عاوگیری عمومی دست
های همواره برای بدنده»داشت: می گرفت. دکتر شاخت بیانگیری مخفی صورت میر ی

ها بدین صورت بقا و این بدنهمستق  الزامی است که برای بقا با کارفرمایان مشورت کنند 
« همکداری»عوام دولت ناسیونال سوسیالیستی و حزب باید از امید به  81.«هواهند یافت

 پوشیدند.های کارفرمایان چشم میسازمان
دانستند. دکتر د. چراکه آنان هنوز خود را ضربه دیده نمیقدر بد هم نبواما همه چیز آن

ی[ اقتصاد ادامه داد. کارفرمایان برآشفتند. ارگان آنان های خود در ]زمینهلی به درخواست
( در هفتم دسامبر بیان Deutsche Volkswirt( اقتصاد می  المان) دویچه فولکس ویرت)

ی اقتصاد آلمدان، در داخد  ن دومی دربارهکه سازما نیمور هم نکصت ییاییم حتب»داشت: 
اکنون زمان تسویه حساب بود و در پایان ماه مدارس « ی کارگری ممکن خواهد بود.جبهه

بایدد سدرانجام تسدلیم « گرارسدته»ی کارگری در زیپزیگ، عوام ی جبهه، در کنگره1935
 شدند.می

هدای گروه»گری و ی کدارخود دکتر شاخت اعالم داشت که زمان رقابت میان جبهده
های ای منتشدر شدد کده تمدام درخواسدتای رسدتهسر آمده است. اساسنامه به «ایحرفه

« نماینددگان»کرد. و محض استتار، همکاری بین کارفرمایدان و کارفرمایان را برآورده می
یعندی موضدوعات  د مشی اجتماعیهطی بینی شد، اما تنها در زمینهکارگران در آن پیش

مل  طلو کارفرمایان باقی ماندد و  اقتصادیی دستمزدها و شرایط کاری. حوزهمربوط به 
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از ورود به آن منع شدند. دکتر شاخت از دکتر لی خواسدت تدا  کارگران رسما« نمایندگان»
 در اقتصاد دخالت نکند.

یابند. نخسدت، آندان از ای، کارفرمایان دو بار حاور میدر هر مرحله از دولت رسته
، هسیتندی کارگری ی کارگاهی  جبههای و جامعهگروه حرفه هر دوی متعلو به نظر سازمان

در شدورای  و هکمای های اقتصاد منطقهدر کمیسیون همای، های منطقهسپس آنان در پایه
های در شددورای کددارگری رایددش حاددور دارنددد. امددا در سددازمان هککماقتصددادی رایددش و 

ی کددارگری حددو حاددور ندددارد. «یندددهنما»ها و شددوراها، هددیچ ، کمیسددیوناقتصککادی
 وجود دارد. کارگریها و شوراهای ها، کمیسیونتنها در سازمان« همکاری»

وجدود دارد و « همکاری»ای کاریکاتوری از های منطقهدر این آخرین حوزه یاما حت
ی ، بلکده از زمیندهاقتصکادی ی کارگری نده تنهدا از حدوزهابتدا باید توجه داشت که جبهه

های برگزیده شدده بدرای کمیسدیون« کارگران»نیز کنار گذارده شد. در حقیقت،  اجتماعی
 شدند و الزامدای کارفرمایان انتخاب می«شوراهای محرمانه»از اعاای  منحصراکارگری 

ی کدارگری حدو دخالدت در کدار ایدن ی کارگری نبودندد. دبیدران جبهدهگوی جبههپاسخ
را کارفرمایددان « شددوراهای محرماندده»یی کدده اعاددای جدداها را نداشددتند. از آنکمیسددیون

های کارگری موجودات کردند، آنان مطمئن بودند که پیش از این در کمیسیونمنصوب می
و اگر بر خدالف  82.ی کارگریتر از کارمندان جبههراهسربه یحتاند، راهی بودهسربه کامال

« کدارگران»مدا و نماینددگان های کدارگری بدین کارفرهمه چیز، اختالف در این کمیسیون
های کارگری تنها نظدری گرفت، تمام اقدامات احتیاطی به عم  آمده بود: کمیسیوندرمی

شدتابد، ی رسمی دولت، ناظر کارگری که به کم  کارفرمایان میدارند و نماینده مشورتی
 گیرنده خواهد بود.تصمیم
 



 

 
 
 
 
 

 بخش نهم

 فاشیسم در قدرت: هط مشی اقتصادی

دولت فاشیستی به تنزل کارگر در حد برده و پایین آوردن دستمزدها راضی نیست. او منافع 
 گوناگون. اقتصادیدهد: به تدابیر داری را به روشی دیگر رواج میسرمایه
ی اقددام بده حرکدت  دوبداره امدا ضدعیف  دسدتگاه ی  کلمه اسدت. مسدیله« تدبیر»

ی سوداندوزی دوباره از تولید و توزیع ثروت جدید داری نیست یا مسیلهسرمایه« طبیعی»
 مصنوعیداران با ابزار ساده، موضوع بازگرداندن سودها برای تشکیالت سرمایه بلکه کامال
 هاست.ی تودهو به هزینه

باشند. ایندان نمی ناسیونال سوسیالیسمیا  فاشیسمی بته این تدابیر به هیچ روی ویژهال
با هم  درجهجویند و تنها در برادران همزادی هستند که در کشورهای دیگر از آنان سود می

فاشیسدم نیسدت و بدرخالف نماییم منحصر بده چه توصیفش می. آننوعفر  دارند نه در 
ناسددیونال »یددا « فاشیسددتی»گوندده اقتصدداد گوینددد هیچی میریبددان عددامفچدده عوامآن

داری  ی اقتصداد سدرمایهشده رد. اقتصاد فاشیستی تنها شک  حادوجود ندا« سوسیالیستی
یگ  و بدا ندام  یکیمجندگ جهدانی  دوره ی است که ابتددا در آلمدان« هدایت شده» ککر

 )اقتصاد جنگ( آزمایش شد. Kriegswirtschaft ویرتشافت
دارندد کده لوحان بداور مینیسدتند. تنهدا سداده« ستیزسرمایه»یر به هیچ روی این تداب

اندازد. اما دورنمدای ه میداری را از سکملی است که سرمایهع فاشیسم انقالب اقتصادی  
شد نشدان ابتدا دیده میدر چه که تر از آندولت فاشیستی را عمیو ،ی این اقداماتگسترده

 را پس زد.« ارتدوکس»یا « لیبرال»های معروف به تر راهشتر و بیدهد. باید بیشمی
های کالن اقتصادی که به آن کم  مدالی کدرده فاشیسم لبریز از سپاسگزاری از بنگاه
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اقتصاد آزاد را نشدان  اصولترین نوع بودند، به قدرت که رسید، کلمات و اعمالش مناس 
دد از مالکیدت  شدک  ممکدنبده هدر  داد. فاشیسم قصدش را بده عالقده و حمایدت دمی

ی دخالت دولت در تولید را ایده ،خصوصی و ابتکار عم  فردی اعالم داشت. با خشونت
دار از آن خواسدتند تدا در سدرمایه *رد کرد. اما دولت فاشیستی تنهدا تدا جدایی کده آقایدان

مالیدات و  تدرین حدد، در کنارشدان ایسدتاد. کمشدان دخالدت نکنددموضوعات شخصی
شک  کنترل را بر آنان اعمال کرد. اما همواره آماده است تا هر جایی کده ایدن ترین کمرنگ

ها به خودشان کم  کنند، به دادشان برسدد. در هدر بحراندی، توانند در سختیآقایان نمی
کندد و داد و ستدهایشدان را می« اجتمداعی»هایشدان را فوری در خدمتشدان اسدت، زیان

 دارد.یش آنان را زنده نگه میهادهد و با سفارشدوباره رونو می
زودی فاشیسم را مجبور ساخت تا چرخش شددیدی که جریان حوادث، بهخالصه آن

ی ، با ی  برنامدهجا در آلمانتر از همهبیشهایش بدهد. فاشیسم با شور و شو ، به برنامه
. فاشیسدم بدا هکای ککالن اقتصکادی بکوددر هدمت احیکای منکافع بنگاهعظیم تسلیحاتی 

داری بدازار آزاد بده هدا را از اقتصداد سدرمایههایی کده بده صدورت نامحسوسدی، آنچرخ
 کرد به سرعت حرکت کرد.خودکفایی و اقتصاد جنگ راهنمایی می

بنابراین فاشیسم با آغاز کردن از تامین حداکثر آزادی تشکیالت خصوصی، مجبدور 
چه کده در دام تناقض بین آنتر تر و بیشبه بوروکراتیزه کردن تدریجی اقتصاد است و بیش

با  یافتد. و با کورمال پیش رفتن و حتچه که باید انجام دهد میخواهد انجام دهد و آنمی
های اقتصاد در مدذبح دار و با قربانی کردن دیگر شاخهمحدود کردن آزادی هر فرد سرمایه

داران بدزرگ ایهتنها سرم یشود. حتداری میصنایع سنگین، موفو به ابقای سیستم سرمایه
ای بددبخت شدده در دام کلی فلج شدده و افدراد هدر طبقدهتوانند هنگامی که اقتصاد بهمی

 برداری کنند.اند از منافع خود بهرههای اند  افتادهجیره
ای اسدت کده بدر این واقعیتی آشنا در میان پزشکان است که شفای حتمدی در لحظده

ستاند. از جایی که عالیمش را آشکار کدرده را می بیماری غلبه شود اما بیماری انتقام خود
دهد. فاشیسم در ید  کند یا به شکلی دیگر خود را نشان میبود به جایی دیگر حرکت می

داری از آن در رندج اسدت دور ساز، مرضی را که سرمایهلحظه، با بهبودی سیستم منفعت
ای بدرای نجدات که با حملدهکند. چراکند. اما این تنها به بدتر شدن بیماری کم  میمی

                                                                 
* Messieurs 
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 شود.ای جهانی ختم میبه غر  شدن در فاجعه ،سیستم
داری در هر کجدای دیگدر اما این آغاز مختص فاشیسم نیست. هر تدبیری که سرمایه

در  *«نییو دییل»شود. بندابراین پدیدآورنددگان جا ختم میبه کار گیرد، دیر یا زود به همین
داری بدا تسدلیحات ی ماشین سرمایهاندازی دوبارهموفو به راه ایازت متحد آمریکا، موقتا

داری آمریکدایی بدا پیکرتر از آلمدان شددند. سدرمایهبسدیار غدول یی حتدخریداری شده
ی ای که آیندهجنگ هسته تواند دوام یابد دبازگشت صلح، تنها با بقای موقعیت جنگی می

 †دهد.تمام کره را در معرض خطر قرار می

1 

کدرد بده ایدن زودی بده قددرت های خوب خود عجله نمیفاشیسم در نشان دادن نیتاگر 
هدا نظدارت داشدت بده آورد و بدر آنرسید. فاشیسم انحصاراتی را که دولت پدید مدینمی

 داری خصوصی بازگرداند.سرمایه

 در ایتالیا
 مدا بایدد آن وظدایفی کده دولدت،»کمی پس از لشکرکشی به رم موسولینی بیدان داشدت: 

من عقیدده دارم کده » 1«شوند از دولت بگیریم.صالحیت اجرایشان را ندارد و بد اجرا می
شدوند هایی که از طریو انحصار انجام میویژه آندولت باید از وظایف اقتصادی خود، به

آهدن ما باید بدر راه» 2«پوشی کند چراکه دولت در این موارد فاقد صالحیت است...چشم
انحصدارهای بدزرگ  3«ی دولتی خط بطالن بکشدیم.دولتی و بیمهدولتی، خدمات پستی 

که ضعیف شدند به ابتکار بخش خصوصی بازگشتند. حو انحصاری کبریت به پس از آن
( و 1925چندین از سیسدتم تلفدن )واگذار شد. دولت هم« کنسرسیوم سازندگان کبریت»

ای ه را مؤسسده، بیمد1912انجام خدمات عمومی مختلف دست کشید. قانونی در سدال 
شدد امدا موسدولینی بدا قدانون ندوزدهم انحصاری می دانست که پس از ده سالدولتی می

داران بخدش خصوصدی واگدذار کدرد. زیدر نفدوذ ی عمر را به سدرمایه، بیمه1923آوری  
ها مالکیت شهرداری در ایتالیا به نحو چشمگیری پیشدرفته بدود، امدا دوچده سوسیالیست

                                                                 
 .26ی نگاه کنید به پانویس صفحه *
 بینی هستیم.امروزه شاهد درست بودن این پیش †
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ید  فاشیسدت پذیرفتده بدود کده « گرایی کاسته شدود.عت شهرداریاز سر»دستور داد که 
بهتر است بگوییم  خواستشان به جذب د یحت»های قدرتمند مربوط به شهرداری، شرکت
 4«کنندد.های مؤدبانه پنهان نمیهای قدرتمند شهرداری را نیز زیر روشد کارخانه بلعیدن

غیره منابع سودمند درآمد را به صاحبان  تورین و ،Pola( پوز Podestaفرمانداران )پودستا 
 صنایع واگذاردند.

 در آلمان
های اخیدر بدرای هدای سدالتمام تالش»ها که آمدند اعالم داشتند ناسیونال سوسیالیست

سازی را برخواهند چید. تشکیالت دولتدی دوبداره بده تشدکیالت خصوصدی تبددی  ملی
 5«شوند.می

ت و پدنج میلیدون مدار  از سدهام شدرکت ، دولت با خرید صد و بیس1934در سال 
نقدرتمند  ن کیره  آن را به موقعیتی معتبر رساند که کنترل بر تراست  Gelsen Kirchen گلز 

را برای آن تامین کرد. اما هیتلر مشدتا   نشدان دادن ارادتدش بده آقایدان « یونایتد استی »
های ها، بود، بنابراین دولت از طریو ی  سری ادغامها و تیسنصنعت سنگین، کیردورف

، سدهام 1936و در مداه مدارس  6ند.پیچیده، نظارت بر کس  و کارشان را به آنان بازگردا
 بازگرداند.« یونایتد استی »گلزن کیرخن را در ازای صد میلیون مار  به 

هدای بدزرگ زیدر ، بیشدتر بان 1931هدا در سدال پس از ورشکستگی ناگهانی بان 
ر بانککی درصدد سدرمایه 90نظارت دولت آمدندد. رایدش  سکدن  ر  و  Dresdner – Bank د 

یوات بانکی درصد سرمایه 70شده(،  )ادغام Danat دانات  Commerz  کومرتس اوند پر

Und Privatbank  دویچککه بانککک اونککد دیسکککونتو گزلشککافتدرصیید سییرمایه ی  35و 
Deutsche Bank Und Diskonto Gesellschaft  را به دست آورد. امدا متخصصدان امدور

شوند و در دسدامبر هایشان به بخش خصوصی بازگردانده مالی درخواست کردند که بنگاه
رایش قصد دارد تا از مشارکت مهمی که دو سال »اشمیت وزیر اقتصاد اعالم کرد:  1933

 7«مشخصی داشته دست بردارد. های اعتباری بزرگ  ی بنگاهاست در سرمایه
ایدن مشدک   رفی  از سوی متخصصدان بدرای ی بازرسی، کمیته1933در پایان سال 

حکومدت رایدش قصدد »ت در لندن بیدان داشدت کده تشکی  شد. همان زمان دکتر شاخ
، دکتدر راینهدارت 1934ی در فوریده 8«ها را نددارد...مستولی کردن ابدی دولت بر بان 

Reinhardt  حکومدت در فکدر ملدی کدردن »دار بزرگ گفت کده: دبیر مالی دولت و بان
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داشدت: ن میی بازرسی بیداو سرانجام در اول دسامبر، گزارش کمیته 9«ها نیست...بان 
نزدی   1933که در سال  دویچه بانک«. کلی منتفی استها بهسازی بان ی ملیمسیله»

به بیست میلیون مدار  از سدهام خدود را از رایدش بدازپس گرفدت )در عدوض بخشدودن 
سهام خود هنه ی اعالم کند که  1937توانست در مارس ساختمانی بزرگ به دولت(، می

در اوت  10ک  خصوصدی شدده اسدت.ای بدهو دوباره مؤسسدهاز رایش بازخریده است  را
یوات بانکای منتشر شد که ، اعالمیه1937 بیشتر سهام خدود را از دولدت  کومرتز اوند پر

 درسکدنر بانککو کمی پس از آن، میتینگدی بدا حادور مسدئوزن  11خریداری کرده است
 12که بان  آنان نیز دوباره خصوصی شده است. کردمشخص 

های نیروی دریایی ی کشتی بخار و کشتیهای سازندهایش تعدادی شرکتعالوه، ربه
 باودویچر شی  اونکد ماشکیننبیشتر سهام  1936را در موقعیتی استوار قرار داد. در مارس 

Deutscher Schiff und Maschinenbau سازی آلمدان( را سازی و ماشین)شرکت کشتی
بازگردانید و در ماه سپتامبر، هشدت میلیدون مدار   Bremenبه گروهی از بازرگانان برمنی 

یککا هامبورگ سکودی کلی ده میلیونی( در سهام را )جدای از سرمایه  Hamburg * کک آمر

America-sud و غیره و غیره. 13به ی  کنسرسیوم هامبورگی واگذار کرد 
فدو اما ناسیونال سوسیالیسم با تشکیالت مربوط به شهرداری مبدارزه کدرد و آندان مو

د و پنجاه میلیدون مدار  سدود صحدود شش 1932-33های کسادی در سال یبودند، حت
، همدان 1934ی ام ژوییدهداشتند. بنابراین صنعت خصوصی به آنان طمدع کدرد. در سدی

روزی که دکتر شاخت به وزارت اقتصاد رسدید، دسدتور شدتاب در پاکسدازی تشدکیالت 
درصدی  20مالیات  1935ی از اول ژانویهپس  ،ی اولشهرداری را صادر کرد. در مرحله

را کدده  1919، قددانون 1935قددانون سددیزدهم دسددامبر  14بددر سودهایشددان تحمیدد  شددد.
ی قانون جدید بیان شمرد لیو کرد. مقدمهتولید نیروی بر  را مجاز می« سازیاجتماعی»

های  توزیددع قدددرت الکتریکددی بددا اصددول عقایددد ناسددیونال چنددین سددازمان»داشددت: می
داد کده مفهدوم آشدکار آن، پایدان دادن بده و توضیح مدی« سیالیستی در تااد است...سو
. دبو« سوسیالیسم شهرداری»]پدید آمده[ در پیشرفت توزیع الکتریکی از طریو  نظمیبی

مواندع غیدر »تولید و توزیع نیروی الکتریکدی از تمدام  هصوصیهای از این رو، کارخانه
 15شدند.رت تشویو و تحبی  میآزاد بودند و به هر صو« ضروری

                                                                 
 هامبورگ د آمریکای جنوبی *
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2 

کندد تدا گونه معافیت مالیاتی به صاحبان صنایع کم  میدولت فاشیستی با تامین همه
 «سود کنند.»

 در ایتالیا
استفانی  ایم. نده خرد شددهدهی آزاری سرمایهما با تجربه»گفت:  deStefaniوزیر مالی، د 

 16«است کده بده دیدوانگی آلدوده اسدت.ی آزار سرمایه، سیستمی ی  سیستم مالی بر پایه
تعهدی که تا حدی  شده را د، تعهد اورا  بهادار ثبت1922حکومت جدید در دهم نوامبر 

ی بررسدی د لیو کرد و کمیته داشتداران را از طفره رفتن از مالیات بر درآمد بازمیسرمایه
، 1923یسدتم اوت را منح  کرد و بدا قدانون ب« منافع جنگی»با حکمی در نوزدهم نوامبر 

 ی خانواده را فسخ نمود.های باقیماندهمالیات بر ارث در ترکه
های  سدالیانه قابد  مالیات بر سرمایه پدید آمد کده بده صدورت قسدط 1920در سال 
استفانی آن را  .پرداخت بود ها[ نامید. و ]این مالیات Stupidissimo استوپیدیسیمووزیر د 

داری برای کسانی که مد نظدر بودندد از طریو کسورات جزپی و توافقات دوستانه با خزانه
 ، مالیات اضافه بدر اورا  بهدادار  1925ی در فوریه 17بسیار مناس  و مقرون به صرفه بود.

 1927قاب  معامله بر اساس قانون فسدخ شدد. حکمدی قدانونی در بیسدت و سدوم ژوپدن 
د. دیگر مورد حسن کر مصویبها  را با هدف تسهی  ادغام شرکت معافیت مالیاتی مهمی

ها و صنایع، قطدع گذاری شده در بان نیت عبارت بود از ابطال ده درصد مالیات سرمایه
ی خدارجی از تمدامی ها، معافیت سدرمایهها برای مدیران و رسسای شرکتنصف مالیات

 Don Stourzoکده دون اسدتورتزو هدای لدوکس. همچنانها و فسدخ مالیدات کازمالیات
 18«کند.داران حمایت میامور مالی فاشیستی از ثروت سرمایه»کاتولی  نوشت: 

 در آلمان
هدای داری دولت ناسدیونال سوسیالیسدتی تالشی خزانهبه محض به قدرت رسیدن، اداره

که قانون  1933ژوپن خود را به سمت ی  هدف هدایت کرد: کم  به سرمایه. قانون اول 
متمم آن شد به صاحبان صنایع اختیار داد تا مبالک مورد استفاده برای  1934پانزدهم اکتبر 

دولدت  ،خرید تجهیزات جدید را از درآمدهای مالیات بردارشدان کسدر کنندد. بده عدالوه
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د. کرهایشان برای تعمیر منزل، کارخانه یا فروشگاه کم  میمالکان را در بخشی از هزینه
هدای دادندد اگدر در وامی خود را به نصف کاهش میخطاکاران مالیاتی، مالیات نپرداخته

هددایی کدده مسددتخدم داشددتند کردنددد. خانوادهگذاری میسددرمایه« کدداریمبددارزه بددا بی»
محسوب کنند و از کاهش مالیات مطابو آن بهره « ی کوچ بچه»توانستند آنان را ی  می

های تجاری جدید تهیه ، برای معافیت مالیاتی بنگاه1933ی ییهجویند. قانون پانزدهم ژو
جویندد، یدا محصدوزت جدیدد تولیدد هایی که از فرآیندهای جدیدد سدود میشد، بنگاه

 19سازند.کنند و منازل مسکونی جدید میمی
، حکومت کاهش عظیم مالیداتی )حددود پانصدد میلیدون مدار ( را 1934در آوری  

مالیات بدر درآمدد بدرای سدال  20به آنان بخشید.« ر گیری تجارتسازی از سبرای آسان»
قانون محاسباتی کده از  21کاهش یافت. 1931-32به نصف سال مالی  1934-35مالی 

ها را تصوی  نکدرده بدود امدا ضمانت اجرایی یافت هنوز این کاهش 1935ی اول ژانویه
 مالیات بر ارث را کاهش داد.

3 

های فدروش خدود را از راه مندع کرد تا قیمتیع کم  میدولت فاشیستی به صاحبان صنا
د و  درواقع باید گفت با خالصی آنان از تمامی رقبای جدید قانونی تیسیس صنایع جدید د

 ی مشتری به صورت تصنعی افزایش دهند.به هزینه

 در ایتالیا
های نامههدا را از ثبدت اساسدبه وزیر مالی اختیار داد تا دادگاه 1926حکم یازدهم مارس 

ی افزایش سرمایه به میلیون لیره منع کند یا اجازه 5ی کمتر از های جدید با سرمایهشرکت
گشدودن تیسیسدات  1927میلیون لیره را بدهد. بدا حکدم قدانونی سدوم ندوامبر  5بیش از 

ی پیشین دولتی شدد و حکمدی در هدژدهم ندوامبر صنعتی بزرگ در شهرها منوط به اجازه
مآبانه را به تیسیساتی که در خدمت دفداع ملدی باشدند بسدط داد. ی قیم، این اجازه1929

سدازی، های کشتیداشت که باید برای کارخانهبیان می 1930ی حکمی در هژدهم ژوییه
ونق  جدید و غیره، مجوز در نظر گرفتده شدود. حکدم قدانونی دوازدهدم های حم شرکت
هنگدامی کده نیازهدای »داشدت: ن میهای اجبداری بیدای کنسرسیوم، درباره1932ژوپن 
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های جدیدد یدا های مشخصی از صنعت این الزام را پدید آورند، تیسدیس کارخاندهشاخه
سدرانجام، « های موجود  متعلو به کنسرسیوم منوط به مجوز دولتدی اسدت.بسط کارخانه

 این اجبارهای گوناگون را تییید و فراگیر کرد. 1933ی قانون دوازدهم ژانویه

 ماندر آل
در موقدع لدزوم در این ددرت را می داد کیه وزیر اقتصاد  به ،1933ی قانون پانزدهم ژوییه

ایجداد »صدورت کده بدین. مصنیم گیری کنیدی مشخص اقتصادی چارچوب ی  شاخه
ی روزافزون از ظرفیت تولید تشکیالت موجود را در تشکیالت جدید و نیز هرگونه استفاده

از  یامدا قدانون حتد.« کنیدیا آن را به این مجوز منوط  بیندازدی تثبیت به تعویو ی  دوره
تشدکیالت  کنکونیتولیدد  تواندد سدقف ظرفیدتمی یقانون ایتالیایی فراتر رفت: وزیر حت

 موجود را تعیین کند.
، پدنج حکدم و در سدال 1933حکومت از این قانون حداکثر استفاده را برد. در سدال 

را از تیسیس تشکیالت یدا افدزایش ظرفیدت تولیدد ، هفده حکم که صنایع گوناگون 1934
 کرد منتشر شد.صنایع قدیمی منع می

4 

بده  های فروش خدود را تصدنعی ددولت فاشیستی به صاحبان صنایع کم  کرد تا قیمت
توافقدات »بایدد وارد « نداهمگون»د و با این اجبار قانونی کده تولیددگران  ی مشتریهزینه

هویداسدت کده تدوافقی تجداری، نده بدا مادمون  نون کامالشوند باز ببرند. اک« اجباری
هرگز به انحصار کام  صنایع توفیو نیافت. اما بدرای اثربخشدی قداطع در  ا ، تقریباراشت

درصد ک  ظرفیدت تولیدد ید  صدنعت را بایدد در نظدر  90کم های فروش، دستقیمت
 ی الزامی است.توان سرکوب کرد، اعمال زور دولتگراها را نمیاگر ناهمگون 22گرفت.

 در ایتالیا
در صنعت آهن و فوزد موافقتی اختیاری وجود داشت. امدا صداحبان  1928-29از سال 

های خود قادر به تیسیس انجمن تجاری فراگیر نبودند تا نتایج بهتدری از شکوشصنایع با 
گراها به دست آوردند. بنابراین دولت مداخله کرد. با حکم قدانونی سدی و یکدم ناهمگون
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های گونداگون های اجبداری بدرای شداخهابزار تشکی  انجمن»، حو تنظیم 1931دسامبر 
 23را ]برای آنان[ محفوظ داشت.« صنعت آهن، برای نظارت بر تولید و فروش محصوزت

 انجمن اجباری فوری تشکی  شد.
های صنعتی گسترده شد. حکم قانونی پانزدهم ژوپن زودی این اقدام در تمام شاخهبه
تشکی  انجمن اجباری از صاحبان صنایعی که با نظدری بده تولیدد مدنظم و »برای  1932

های اجباری هر جایی که ، تهیه شد. این کنسرسیوم«کنندرقابت، فعالیت اقتصادی نیز می
« درصد تولید میانگین برای سه سدال آیندده 70درصد تشکیالت مربوطه و  70از جان  »

 ند.شدآمد تشکی  میدرخواستی پیش می

 در آلمان
تدا »بده وزیدر اقتصداد رایدش قددرت داده شدد  1932ی بر اساس قدانون پدانزدهم ژوییده

ها یا توافقات مشابه مربوط گرداند یا با نظری ها، معاهدهها، کارت مؤسسه هتشکیالت را ب
ف هرگاه که این اتحادیه یا اپتال ،های فعلی ملحو نمایدها را به کنسرسیومبه تنظیم بازار آن

 «جامعه ضروری به نظر برسد.مناف  مثابه ک  و برای مصالح تشکیالت و تولید به
های آلمان به سرعت اثر خود را گذاردند. در صنایع با رشدد تمرکزگرایدی بداز، قانون

گراهدا، دهی دوباره شدند. ناهمگونسازمان 1933سی کارت  موجود، بین ژوییه تا نوامبر 
د بر هر عاوی تحمی  شد. در صدنایع بدا رشدد تمرکزگرایدی ی تولیمنظم شدند و سهمیه

تر بود، بیست و هشت کارت  جدیدد سازری مشک های تولیدی( که کارت کمتر )فرآورده
 های غذایی و از این دست تشکی  شد.مث  نساجی، کاغذ، فرآورده

کدار نده بده  بدانیم. ایدن« سوسیالیستی» با ویژگی ای دولتی رااشتباه است اگر این مداخله
عالوه دولدت در به وقوع پیوست. بده دارانبه نفع مصال  انحصاری سرمایهسود جامعه که 

صدد عذرخواهی در مورد دخالت کردن در اموری است که به او مربوط نیسدتند، دولدت 
وزیدر  Bottaiکشدد. بوتدایی دسدت می« عددم دخالدت خدود»از تلقی سدنتی  موقتیتنها 

های اجبداری های خود بیدان داشدت کده کنسرسدیومویژه در یکی از سخنرانیایتالیایی به
اشمیت  24«.های تولیدی در نظر گرفته شونداز مؤسسه جدایی کامالباید به عنوان شک  »

های اجباری را غیر قاب  ها و قیمتمن در اص  کارت »وزیر اقتصاد رایش نیز بیان داشت: 
متیسدفانه مقددار قابد   ها درغم این، در مواقع مشک ، تکام  کارت اگر به دانم،قبول می
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اجبار مجاز بدانیم، تنها برای جلوگیری از آشدوب جددی اقتصدادی د را به هاتوجهی از آن
 25«است.

اما چگونه باید این مداخله را پنهان کرد! در ایتالیا و هم در آلمان، قانون بدرای مقددار 
دولتی تهیه شد. حکمی قانونی در ایتالیا به تاریخ شانزدهم ژوپدن های «کنترل»ی صمشخ

ای برای تمام اسناد و مددار  ززم بدرای اطدالع به وزیر حو داد تا تشکی  مؤسسه 1932
جا بتوانند کارمندی را برگزینند که در وزیر از تشکیالت را درخواست نماید تا مسئوزن آن

آلمان به وزیر حو نظدارت و  1933ی زدهم ژوییهمذاکرات انجمن حاضر باشد. قانون پان
جدایی کده بزدزنده بودندد ضدمانت هدای نظدارتی از آنمداخله را می دهد. اما این تالش

صدداحبان صددنایع ایتالیددا همددواره از »نویسددد: اجرایددی نیافتنددد. روزنشددتا  د فراندد  می
 ما کندمجهز می زار فشارها را به ابدر واقع قانون آن« اند.های اجباری هراس داشتهمؤسسه

 هایشان، بدون دخالت عملی دولدت،گرانه به خواستبه تسلیمی سازشرا گراها ناهمگون
ندرت از قدرت داده شده به خود مطدابو قدانون . در آلمان نیز وزیر اقتصاد به نندکمجبور 

 تشدکی  شددند و داوطلبانکههای جدید سود جست. بیشتر کارت  1933ی پانزدهم ژوییه
 26کرد.گراها به سازش عم  میقانون تنها به عنوان ابزار فشار برای مجبور کردن ناهمگون

5 

های کدالن اقتصدادی دولت فاشیستی با دوباره شناور کردن تشکیالت ورشکسته، به بنگاه
ی سهام را تحت کنترل خود درآورد اما به جای استفاده خدمتی دوباره کرد. فاشیسم دسته

خصوصی حفظ  ها را به عنوان شرکتآن ویژگیاز فرصت برای ملی کردن این تشکیالت، 
کرد و امیدوار مداخله می گاهگاهیر ر سشان نگه داشت. فقط نمود و صاحبان صنایع را د

ها را قدادر بده ها و تقب  تمام خطرات، شرکتکه با تثبیت تمام معافیتپس از این بود که د
د توانا به احیای سهامی باشد کده بده مالکدان خصوصدی عرضده  پرداخت قروضشان کرد

 داشته است.
«( دفاع ملی»ضرورت دارد )برای نیازهای  به طور مشابه وقتی دولت معتقد است که

که صدنعت خصوصدی  صنایع را گسترش دهد یا صنعتی جدید پدید آورد تا خطر تجاری
های فرصت  پدید آوردن  تشدکیالت دولتدی را در نظدر شود بپذیرد، مزیتآن را متقب  نمی

. آوردرا همگام بدا صدنعت خصوصدی پدیدد مدی التقاطیگیرد. در عوض، تشکیالت می
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دولت به این امید که روزی بازگشتی سودمند از این تشکیالت تامین شود و بتواندد آن را 
بازگشدت بده  ،نمایددای خدود را فدراهم میبه ابتکار خصوصی واگذارد مشارکت سدرمایه

 شود.کند و به تنهایی تمام خطرات را پذیرا میداری خصوصی را تامین میسرمایه

 در ایتالیا
یازی به قددرت، ایجداد مناسدبات درسدتی بدرای ولینی پس از دستنخستین حرکت موس

ای کدرد. در سدال او به این تراست کم  چهارصد میلیون لیره .بود آنسالدوتراست فلزی 
ها و صنایعی کده ورشکسدت ی بان ی دولت برای تصفیهای به هزینهی ویژهبدنه 1924

، بکانکو دی ُرمکا شروع شد د 1926ال شده بودند ایجاد شد. قربانیان بحران تورم که از س
ز دیگری مشابه دیگر یکی پس ا هایو بسیاری مؤسسه بانکو دی سیچیلیا، بانکو دی ناپلی

 هایشان را پرداختند.دوباره شناور شده، بدهی
بود که رکود اقتصاد جهانی به ایتالیا سرایت کرد و دولت  1931پس از سال  اما عمدتا

های بزرگ تجاری پر از اورا  بهادار ی بان ی سرمایههم در آن مشارکت نمود. مجموعه
بانککا بان  قدرتمندد  یو حت کردیتو ایتالیانو، بانکو دی میالنوصنعتی با ارزش پایین بود. 

ی سقوط کردند و دولت به کمکشان شدتافت. سده مؤسسدهیکی پس از دیگری  کومرچاله
داشتند. بده داری کم  دریافت میبالفاصله پدید آمدند هرچند که از خزانه« خودگردان»

« های مدیرانشدانحسابصورت»بودند که دولت « هاییگاهنقاهت»تعبیر موسولینی آنان 
( در sofindit)سوفیندیت  الیاانجمن امور مالی صنایع ایتنخستین اینان،  27پرداخت.را می
ش را دولدت اکه بیشدترین بخدش یسیس شدت ی پانصد میلیون لیره با سرمایه 1931اکتبر 

ی همگدانی تادمین شدده از جاند  کرد. این مؤسسه از راه انتشار اورا  قرضهتیمین می
در  دولت، چهار بیلیون لیره به دست آورد که به مصرف خرید تمدام اورا  بهدادار صدنایع  

 ،های ورشکسدته رسدید. ید  مداه بعدد در ندوامبرو دیگر مؤسسه بانکا کومرچالهتصرف 
ای که ی پانصد میلیون لیره( پدید آمد، با سرمایهImi)ایمی  گذاری ایتالیای سرمایهمؤسسه

ای به ارزش پنج و نیم میلیون لیره با ضمانت از جان  دولت تیمین شد. ایمی اورا  قرضه
ی پرداخدت طدوزنی )حدداکثر ده عد ده ساله انتشار داد. این سرمایه با دورهدولت و با مو

سال( به صنعت خصوصی وام داده شد و هر شرکت بخشی از سهامش را به عندوان اورا  
)ایدری  ی بازسکازی صکنایعمؤسسه، 1933ی ساخت. سرانجام در ژانویهبهادار منتشر می

Iriی  بیلیون لیره انتشار داد با موعدد ]پرداخدت[ ای به ارزش ( تشکی  شد و اورا  قرضه
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ها را به اش پای بزرگترین تراستپانزده تا بیست ساله و با ضمانت دولتی. دولت با مداخله
یکی پیکه 1933کشور باز کرد. برای مثال در پایان سدال   مونتشکرکت بکزرگ هیکدروالکتر

Piedmont ش سدهام از دویسدت و با بدهکاری بیش از ششصد میلیون لیره و کداهش ارز
در سپتامبر  28هایش را پرداخت کرد نجات یافت.که قرضیناپنجاه به بیست لیره، پس از 

ی صد و هفتاد و پنج میلیونی سدازماندهی دوباره با سرمایه آنسالدو، تراست فلزی 1934
ت ی صد میلیون لیره را با ضمانت دولت به دسای به اندازهشد و مجوز انتشار اورا  قرضه

 29آورد.
کردن ایدن تشدکیالتی کده بیشدترین سهامشدان را در اختیدار  فاشیسم از فرصت ملی

چهارم اقتصاد ایتالیدا را در دسدت دارد، دولت سه»داشت سود نجست. موسولینی گفت: 
ککه موضکوع مکا داری در ایتالیا بنا کدنم )خواستم دولت سوسیالیسم یا سرمایهاگر من می

بوتایی موافو بدود کده در  30«.کافی برای انجام آن را داشتم... ( امروز شرایط ززم ونیست
 31«جنبش سل  مالکیت آغاز شده با رکود را تسریع بخشند.»خواستند ایتالیا نمی

اند باید کمدی خدا  در چشمانشدان پاشدید. در مداه مدارس ها ناراضیاما وقتی توده
گزافدی! گرچده حیرف های ایتالیا را اعالم داشت. چده بان « سازیملی»فاشیسم  1936

بانککا های اعتباری بدزرگ چدون ایم، دولت بخش مهمی از سهام مؤسسهچنان که دیدهآن
هدای را در اختیار داشت اما مراق  ملی نکردن بان  نوکردیتو ایتالیا، بان  رم و کومرچاله

بنامد با این مزیدت کده بایدد شدهروندان « های عمومیبان »ها را که آنبزرگ بود. به این
ای مؤسسده»ایتالیایی دارای سهام آنان باشند راضی بود. بان  ایتالیا ملی نشد بلکه فقدط 

هکای بانکدولتی یدا های نیمدهمؤسسدهخوانده شد که به این معنی بود که فقدط « عمومی
هدای نویسی کدرده، مالد  آن شدوند. امدا بان توانستند در سهامش پذیرهمی «عمومی»

های خصوصی باقی ماندندد. دوازده تدن از ایم، مؤسسهچنان که تا کنون دانستهعمومی آن
د و ایدن بده شددنداران انتخداب میی عمومی سهامپانزده مدیر بان  ایتالیا باید در جلسه

را هدایت کنند و اربابان بان  مورد نظر « های عمومیبان »داد تا داران اجازه میسرمایه
 32باقی بمانند.

را تحری  کرد. این مستلزم چه چیدزی « سازی صنعت بزرگملی»چنین فاشیسم هم
صنعت بدزرگ مسدتقیم »ای بیان داشت: در سخنرانی 1936بود؟ موسولینی در ماه مارس 

دار دار یدا َاَبرسدرمایهکند، در ضدمن ویژگدی سدرمایهیرمستقیم برای دفاع ملی کار مییا غ
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او « ای ویژه با محوریت دولت.شدن سازماندهی واحدهای بزرگ است... تقب  خصیصه
در نظر داشت که بر اساس آن دولت و بخدش « تشکیالت التقاطی»ای برای ویژه قاعدهبه

اشدترا  سدازمان ا تددار  دیدده و مددیریت را بهخصوصی بدا کمد  یکددیگر سدرمایه ر
 33دهند.می

اگدر دولدت  یداران از در رفتند و از پنجره آمدند. حتدغریبی! سرمایه« گراییملی»چه 
داران بودند درصد، این سرمایه 49داران درصد تشکیالت را در اختیار داشت و سرمایه 51

واقدع، ایدن چده دولتدی اسدت کده ماندندد. درکه به هدزار دلید  عملدی اربداب بداقی می
اند؟ ایدن دولدت فاشیسدتی داران در هییت مدیره جلوس کردهنمایندگانش در کنار سرمایه

ای وجدود نددارد تدا های کالن اقتصادی. هیچ دخالت نسدنجیدهاست، شری  جرم بنگاه
نمایدد، سدودها را تادمین سب  هراس شود. دولت اکنون تنها سرمایه و نظم را فراهم می

 گیرد.کند و خود تمام خطرها را به عهده میمی
 مونتکه ککاتینیدولدت و تراسدت بدزرگ  1936آوریم. در سال جا چند مثال میدر این

Monte Catini آتزینکدا ناتزیونالکه ایدروجناتزیونکه کومبوسککتیبیلیی اشدترا ، سدرمایهبه 
Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili بنزین ترکیبدی  یشرکت تولیدکننده

د سدهام بدالک بدر  یعنی دولت د ی بهبود صنعتیمؤسسه، 1937را متعهد شدند. در آوری  
رو ک ترنکی ک ارهنکدو، آنسالدوی درصد سرمایه 50بیش از  و  Odero-Terni-Orlando ُاد 

ی پشدتیبانی در مداه ژوپدن، در سدایه 34سازی متحدد آدریاتید  را بده دسدت آورد.کشتی
 دالمینکه، ترنکی، ایلکواهای ، شرکت مالی صنایع آهدن کده تراسدتصنعتی ی بهبودمؤسسه

Dalmine ی نهصد میلیون لیره تیسدیس و غیره در آن بودند، با مشارکت دولت و با سرمایه
 35شد.

 در آلمان
های های ورشکسته نداشت، دولتدولت نازی نیازی به احیای تشکیالت صنعتی و بان 

د. امدا دولدت از فرصدت بده دسدت آمدده بدرای ملدی کدردن پیشین به آن توجه کرده بودن
برعکس، چنانکه  هایی که بیشتر سهامشان را در اختیار داشت سود نجست. کامالشرکت

داری خصوصی بازگرداند. رایش که توانست، این سهام را به سرمایهجا که میایم تا آندیده
صدی کدرد. بدرای مثدال دانست، خود را جانشدین ابتکدار ]بخدش[ خصوکار دیگری نمی

ی خصوصدی در که مشک  ایجاد تشکیالت غیرسوددار وجود داشت که سدرمایههنگامی
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دد  داشتند التقاطیای این تشکیالت همچون ایتالیا، خصیصه کرد دگذاری نمیآن سرمایه
یعنی تمدام  کرد دی به کار رفته را تامین میدولت بازگشت ]مقدار[ مشخصی از سرمایه

ینگ رایش  ورکه فکوئر ارتکزد به این طریو بود که آنان  کردب  میخطرها را تق  نهرمان گور
 Herman Goering Reicshswerke Fuer Erzenbergbau und هکوتنبرگباو اونکد آیکزن

Eisenhuetten بدرداری )کارهای معدنی و آهنی رایش( را که شرکتی سهامی با هدف بهره
از سنگ معدن آهن با درجه خلوص کم بود تیسیس کردند: سهام از طرف رایش و صنعت 

حقکوق مالکیکت شک  قانونی شرکت سدهامی »اشاره کرد:  تانبزرگ تیمین شد. خبرنگار  
 ورکس تستتایتون گبتترارگددان صددنعت سددنگین،  36.«نمککودهصوصککی را حفککظ می

Bergwerkszeitung (معدن) ،اظهار شگفتی کرد ککه ایجکاد شکرکت در هکار  از مرزهکا ،
دولدت از صدنعت خصوصدی، خطدر ». و گفت کده شودسازی تلقی میاقدامی برای ملی

هدای کند و آن را مسئول مشارکت مختارانه در اجرای پروژهگذاری جدید را دور میسرمایه
ای در وزارت اقتصداد بده ریدیس اداره Hennekenژندرال هدانکن  37«داند.بزرگ جدید می

ینکگ ورکبده محدض ممکدن »صدنعت آهدن گفدت: « ایگروه حرفه» بده مالکیدت  گور
 38«.خصوصی درخواهد آمد

داری کدده در انتظددار روز خددوش سددرمایهدولددت ناسددیونال سوسیالیسددتی و کالن
دد  ت تشدکیالت دولتدیبرهدایی در مددیریبودند، چدون جی « سازی دوبارهخصوصی»

های ی ادغام دولت و صنعت خصوصی که منجر به شدرکتخصوصی توطئه کردند. ایده
یکگ متالراینشد از هییت نظارت و سرپرستی « التقاطی»بزرگ   – Rheinmetal کک بوئرز

Boersig ینگ ورکی )زیرمجموعه ی ( متشک  از افراد زیر برخاست: چهدار نماینددهگور
. فاربنرزیگ، کارل بوش از ی کالن )بوپسرمایه . گ  دویچه ای از ، نمایندهI. G. Farben ا 

کار گرویدده بده سدازری کهنده(، ی  نمایندده از مهاندرسدنر بانکای از و نماینده بانک
(، دو Saxony-Cuborg-Gothaدد گوتدا  د کوبور  ناسیونال سوسیالیسم )دو  ساکسونی

ای از ارتدش ای از وزارت مدالی(، نماینددهمیمور دولتی )دبیر دولتی ترندلنبورگ و نماینده
ی اقتصدداد جنددگ در وزارت جنددگ(، و سددرانجام دو نماینددده از )ژنددرال تومدداس از اداره

ینگ ورک ای ی اعتباری رایش(، مؤسسده)مؤسسه رایش  کردیت گزلشافتو یکی از  گور
 39دولتی.نیمه
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داران را بازگرداندد، از تمام تدابیری که دولت فاشیستی به کار برد تدا مندافع سدرمایه اکنون
نه فقط به این دلی  کده اثدری  مرات  اهمیت بیشتری دارند دکنیم که بههایی را مرور میآن

یانی مخکر داران دارند اساسی بر افزایش سودهای سرمایه   بلکه بیشتر به این هاطر که جر
یج فاشیسم را به هودکفایی و ورند که بهآبار می به  .کشاندمی« اقتصاد جنگ»تدر

زیده  ی رکدود بدا درخواسدتی دودر ایتالیا، نیز در آلمان، صداحبان صدنایع در نتیجده
ها نیازمندند و از مواجهند. از طرفی مشتریان خصوصی به دلی  کاهش قدرت خرید توده

اندازهایشان را از اند، پسرحمانه سوزاندها بیگذاران که انگشتان آنان رطرف دیگر سرمایه
کندد و جدایگزین کشند. پس دولت فاشیستی دخالت میگذاری صنعتی بیرون میسرمایه

درصدد سدهام  90در ایتالیدا  1932شود. در سدال می بیرون کشیدههای مشتری و سرمایه
درصدد از  10 دولتدی و تنهدا ههای مدالی نیمدی منتشدره از مؤسسدهجدیدد و اورا  قرضده

درصددد اورا  بهددادار  70در آلمددان،  1934در سددال  40آمددد.های خصوصددی میشددرکت
، 1935درصدد از بخدش خصوصدی بدود. در سدال  30ی جدید از دولدت و تنهدا منتشره

در  41«.ایجاد سرمایه برای نیازهای بخش خصوصی، این نیازها را بسیار کم برآورده کرد»
نظدم دولتدی  ابیویژه آنانی که منطبدو ها را بهشرکت موارد مشخصی ناسیونال سوسیالیسم

سودهای کروپ ورکس کده در سدال ردانی مالی کرد. بنابراین، مثال بودند تشویو به خودگ
 42گذاری دوباره شد.در اقتصاد سرمایه ،رسیدبه ده میلیون مار  می 1953

نعتی صدنعت . امروزه در تمام کشورهای صدکندنینای کار ویژه این باره در فاشیسم
یابد. اگر اختالفی وجدود های دولتی بقا میی سفارشسنگین طفیلی شده و تنها در نتیجه

جا تناسبی میان درآمد ملی و مخارج تحمیلی عظیم که بیشتر از همدهدارد باید آن را در بی
 در ایتالیا و آلمان پدید آمد جویا شد.

هدیچ  که معموز ه برای حفظ آبروالمنفعکارهای عامهای دولتی بر دو نوعند: سفارش
مشک  است که بخدواهیم خدط فاصدلی «. دفاع ملی»کار و سفار  برای ندارد و  عایدی

زمینده جایی که دومی مهمتر است، اولی بده پیشبین این دو نوع هزینه بگذاریم، اما از آن
هدا و بزرگراهویژه از المنفعه در حقیقت و بهشود. بخشی از مخارج کارهای عامکشیده می

 شوند.تیمین هزینه می« دفاع ملی»آهن مربوط به های راهپروژه
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 المنفعهکارهای عام

، فاشیسدم ایتالیدا چهد  و سده بیلیدون لیدره در کارهدای 1934و ژوپدن  1922بین اکتبدر 
شود که بیش از بیست آهن نمیالمنفعه هزینه کرد، این رقم شام  کارهای مربوط به راهعام

ها غیرمولدد بودندد و دولدت بیشدتر ایدن هزینده 43لیون لیره در آن هزینده شدد.و هشت بی
آهدن مدزمن بدود داد. کسدری درآمدد راهی خود را بدون عایدی از دست مدیها لیرهبیلیون

شددند. طور خطدوط جدیددی سداخته می( اما همین1935)نهصد میلیون لیره در آوری  
برای بهبود بنادری چون جندوآ، تریسدته و تجارت خارجی کاهش یافت اما مبالک هنگفتی 

ونیز و برای ساخت خطوط کشتیرانی بزرگ و لوکس صرف شدد. ترافید  بسدیار کدم بدود 
های باشکوه هدر رفت. تدا ژوپدن ها لیره برای ساخت بزرگراهپنجم فرانسه( اما میلیون)ی 

د هرچند کده های جدید ساخته شدن، پانصد و چه  و چهار کیلومتر از این بزرگراه1934
خدود موسدولینی  داد.باید از آن استفاده کنندد فدراری مدیعوارض گران، بسیاری را که می

سرانجام دولت فاشیسدتی  44بودند.« دستی باشکوهیپیش»ها تنها اعتراف کرد که بزرگراه
)به ارزش نیم بیلیون « آراستن شهر جاودان»ها لیره برای پیشرفت شهری و با عنوان میلیون

ای در ساختمان وزارت هوانوردی و از این دسدت تزریدو کدرد. فاشیسدتی در جدزوه لیره(
ی دور قابد  تقددیر فقط در آینده»های فراوان تبلییاتی پذیرفته که عواید اقتصادی از هزینه

اما در این فاصله، این کارهای بزرگ به برخی صاحبان صنایع و بازرگانان  45«.خواهد بود
 خت شدن بخشید.سیمان و آهن فرصت خوشب

المنفعده مقددم بودندد. در های تسلیحاتی بدر مخدارج کارهدای عامکه، هزینهآخر آن
 Tullio Cianetti، رییس فدراسیون فاشیستی کارگران صنایع، تولیو چدانتی 1936ی فوریه

المنفعده را متوقدف حکومت به دزی  اقتصادی، بیشتر کارهای عام»گفت:  Matinَمَتن به 
 46«کرده است.

 در آلمان
المنفعه بده ای گسترده در کارهای عامیازی به قدرت برنامهها بالفاصله پس از دستنازی

هیتلدر در « سودی نداشدته اسدت.» فولکییر بووباخترشان اجرا گذاردند که بنا بر روزنامه
انجدام » را اعالم کرد. در اول ژوپن قدانون  « نبرد کاری»نخستین  رسما 1933اول ماه می 

، «هدداایالت»بدده « امدددادی»ی المنفعددهانتشددار یافددت. رایددش بددرای کارهددای عام« کددار
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کده در بسدیاری مدوارد یکجدا  های عمومی اعتبار بدون بهره دها و دیگر مؤسسهشهرداری
د بخشید. برای این کار ی  بیلیون مدار  تخصدیص داده شدد کده در پدنج سدال  اهدا شد

 ای توزیع شد.بودجه
را اعالم نمود و گفدت کده « نبرد کاری»، دومین 1934در بیست و یکم مارس هیتلر 

المنفعه تزریو شده است. در همدان دوره، ته کارهای عامی  بیلیون مار  دیگر در چاه بی
ی نجومی نیم میلیدون مدار  در ی بزرگراه با هزینهرایش ساخت هفت هزار کیلومتر شبکه

، دو هزار کیلومتر تکمی  شده بود و هیتلر اعدالم 1937کیلومتر را متحم  شد. تا دسامبر 
ی بدرخالف کسدر بودجده 47«.کنیمما هر سال ی  هزار کیلومتر را تکمید  مدی»داشت: 

ی ید  بیلیدون مدار  ( خطوط جدیدی با هزینه1935آهن آلمان )نیم بیلیون مار  در راه
امدا بیسدت و هشدت  ای را از روندو اندداخت،رکود، کشتیرانی رودخانده 48ساخته شدند.

ر  Elbeالبده  هیایبندها در محد  اتصدال کاندالمیلیون مار  برای ساخت آب  Oderو ُاد 
ها مار  در بهبود شهری چون سرانجام دولت ناسیونال سوسیالیستی میلیون 49صرف شد.

در ندورمبرگ، « های حدزبکنگره»آهن برای ساختمان جدید حزب در مونیخ، ایستگاه راه
وزارت هوانوردی در برلین با دو هزار و پانصد اتا  و از این دست هزینده  ساختمان عظیم

 کرد. دولت به قرض افتاد اما معدودی بازرگانان سیمان و آهن مبالک هنگفتی گرد آوردند.
ام ژوپدن المنفعه را کم کدرد. در سدیتدریج، سرسام تسلیحاتی اهمیت کارهای عامبه
در آینده برای نبرد با »زیپزیگ گفت:  Herren Klub هرن کیولوزیر امور مالی به  1934

دکتر شاخت هنگدامی کده « گیریم...دیگری را به عهده نمی« امدادی»کاری هیچ کار بی
هدا کده عوایددی نداشدت ی ایدن کم تبدی  به دیکتاتور اقتصادی شد مصدرانه بدا ادامده

سدوم « نبرد کاری»لی، ویژه دکتر مخالفت ورزید. او برخالف مقاومت قوی عوام نازی به
 50اعالم کرد. 1935را در بهار 

 «دفاع ملی»کار و سفار  برای 

 در ایتالیا
خدود صدنعت سدنگین را « دفاع ملدی»های فاشیسم ایتالیا که به قدرت رسید، با سفارش

ی پنج یا شش بیلیون لیره در سال هزینه کدرد پمبلک جز»حمایت کرد. هفت یا هشت سال 
پدید آورد که ارتباطی با احتیاجات دفاع ملی  زمینی، هوایی و دریاییتا برای کشور نیروی 



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        242

ی تسدلیحاتی شدتاب گرفدت. شداخص بود که برنامه 1934اما بیشتر پس از  51«.نداشت
( ناگهان 1928درصد سال  100درصد بود )در برابر  75، 1934تولید صنعتی که در سال 

منحصدر بده فدرد در صدنعت  ریبدارشددی تق درصد رشد یافت د 105به  1935در آوری  
ها را به نمدایش کنند بیشترین پیشرفتصنایع در شرایطی که برای ارتش کار می»سنگین. 

 مدثال هدا دکارترین چهرهی جنگ اتیوپی بر اساس ]آمار[ محافظدههزینه 52«.گذارندمی
 و 1935-36 ،1934-35های مدالیدر سدال Arias53استاد فاشیست دانشگاه، آریداس 

 Thaon di Revel، سی بیلیون لیره تخمین زده شد. وزیر مالی، تاپون دی رول 37-1936
و سدی و یکدم مدارس  1934ی پذیرفت که بین اول ژوییه 54ای برای مجلسدر سخنرانی

سی و شش بیلیون لیره خرج کرده است و « العادهمخارج فو »، حکومت با عنوان 1938
مدورد نیداز خواهدد بدود.  1938-39گر برای سال مالی بینی کرد که دوازده بیلیون دیپیش

های صدنعت آشکارا بخش بزرگتر این مبالک بدرای سفارشدات جنگدی بدود و بده صدندو 
 شد.سنگین قدرتمند روانه می

 در آلمان
ها مار  بدرای تسدلیح دوبداره بده جریدان ناسیونال سوسیالیسم به قدرت که رسید میلیون

کردندد ازار در صنایعی که کدازی مشدتریان را تولیدد میهای بانداخت. وقتی افت قیمت
، 1935کرد. برای مثال در اول ماه مدی ادامه یافت، صنعت سنگین با تمام ظرفیت کار می

های انفجاری، به کارکنانش گفت که کوره Herr Krupp Von Bohlenهر کروپ فن بهلن 
 55کدار کنندد. رحد ظرفیتشکانتکا سککاری های ماشینهای فوزدی، نوردها و کارگاهغلت 
ی تسلیحاتی از سال مدالی هزینه 56(the Banker بانکرای انگلیسی به نام بانکدار )نشریه

را بیش از سی بیلیون مار  برآورد کرد. مشاور مالی  1936-37تا سال مالی  34-1933
یش از بدولت را « بهبود اقتصاد آلمان»آشکارا بیان داشت که  Reinhardtدولت، راینهارت 

  57.چهل بیلیون مارک به قرض انداهته است
هدای جدیددی گشدوده بخت»گفتدی کردندد. هنهای صنعت سنگین سودهای بارون

سدازی تسلیح 58«.شدوند...شوند... مار  در گردش است، تجمالت دوبداره پیددا میمی
را سدازد. ایدن از اقتصاد را در خدمت نیازهای دولدت بدرآورده می آسابخشی اولدوباره، 

 59«حمایت از ارتش، خوشامدگویی به اقتصاد است...»اعالم داشت.  فولکییر بووباختر
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7 

آیند: دولت فاشیستی در کجا منابعی یافت که به او اجازه داد ها پیش میاین پرسش طبیعتا
ی بدزرگ المنفعدهتا مشتری اصلی صنعت سنگین شود، برای حفظ آبدرو بده کارهدای عام

هدا را سفارش تسلیحات هزینه کند؟ و از کجا پول به دست آورد تدا آن ویژه دربپردازد و به
 داران بزرگ بریزد؟های سرمایهبه جی 

هدای اش بدا حکومتکند. روش اجرایدیقدیمی استفاده می« ترفندهای»فاشیسم از 
کرد فرقی نداشت: روزنامه منتشر می 1918تا  1914های سال بین کشورهای درگیر جنگ

ی در گدردش، ی تمام مردمدی کده بدا درآمددهای ثابدت از سدرمایها به هزینهو پول ملی ر
ی کدارگری و نیز طبقه کردند، داندازها، دستمزدها و حقو  حکومتی و غیره گذران میپس

 کرد.د ویران می کردهای زندگی ل  و ل  میکه دستمزدش ثابت ماند و پشت هزینه
هدای مدالی پدازیش شددند، جهدانی روش یکماما این تورم پنهان بود. پس از جنگ 

ی در آلمدان، تقریبدا طبقده 1923فاشیسم اهمیت عمیو اجتماعی تورم باز را که در سدال 
کرد. بسیار خطرنا  بود که آشدکارا میانی مییوس را به سوی پرولتاریا کشاند فراموش نمی

دولدت  ی همگان برسداند. موسدولینی وقتدی بددهکارینشریات چاپ شده را به مشاهده
نامید. رهبران رایش سدوم تدورم را بدا  *«قباض پولینطرفدار سیاست ا»افزون شد، خود را 

بیدان  Reichsbank رایش  بانکمعاون  Dreyseکردند. بنابراین دکتر دریزه وحشت رد می
 دد  تدورم تواندد گمراهدی کمیداب ید  دهده پدیش دناسیونال سوسیالیسدم نمی»داشت: 
داران های کارمندان دولت، کارگران، کارکنان، تحصدی فقط تودهای که قربانیانش گمراهی

آمداده سداختن راه بدرای ورود  ی آن خطدر  تکرار کندد. چراکده نتیجده پا و غیره بودندخرده
تنها ی   رایش  بانکمقررات »گفت:  1933دکتر شاخت در آوری   60«.کمونیسم است

 .«هدف دارد: تثبیت مار 
ی ایتالیا بده های رسمی نیامدند. بودجهیستی در بودجههای هنگفت دولت فاشهزینه

ی آمد. امدا در واقدع، بدر اسداس محاسدبهدارای ارزش افزوده می ینظر موازنه شده یا حت
-36کسر بودجه بده بدیش از دوازده بیلیدون در سدال مدالی  61پروفسور فاشیست، آریاس

                                                                 
* deflation: deflationist  انقباض پولی به معنی کم شدن مقدار پول در گردش به دلی  کاهش مقدار پدول

 نسبت به مقدار کازها.
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هدا . در آلمدان، بیلیونرسدیدمی 1936-37و بیش از شانزده بیلیون در سال مالی  1935
ای ی تسلیح دوباره در بودجه نیامد به این دلی  آشکار که هیچ ]گزارش[ بودجهمار   ویژه

 منتشر نشد. 1934-35از سال مالی 
های فاشیستی در گردش پول کاغذی نمود نیافت. در واقع افزایش یافت امدا در هزینه

ها از سدیزده بیلیدون لیدره در سدی و یکدم هها. در ایتالیا، هزینبخش واقعا کمتری از هزینه
رسیدند و در آلمان از پنح  1937ام آوری  به پانزده و نیم بیلیون لیره در سی 1934مبر اسد

 .1938به هشت بیلیون در پایان سپتامبر  1933و نیم بیلیون مار  در ژوپن 
جداری و های بانکی نبودندد بلکده اورا  تای چاپ شدند. اما اسکناسکاغذهای فله

 مدت بودند.ی کوتاهاورا  قرضه

 در ایتالیا
ساله چاپ کدرد. داری، عموما با مهلت پرداخت ی ی خزانهدولت فاشیستی اورا  قرضه

های عالوه دولدت بدرای سدفارشبه ده و نیم بیلیون لیره بالک شدند. به 1934اینها در سال 
خت کده اعتباردهنددگانش در پردابا موعد پرداخت کمابیش نزدی  می« هایسفته»خود 
پدذیرفت کده: می 1933گرفتند. گزارش کمیسیون بودجه بدرای سدال ها تخفیف میبان 

ها عقد  افتداده، بده تدیخیر های سنگین که پرداخت آنتنظیم بودجه به دلی  تعهد هزینه»
ی افتاده است. دولت با استفاده از یکی از بددترین ابدداعات روح تدورمی آمریکدا برنامده

 «قساطی را تقلید نمود.ا

 در آلمان
ی که در ید  دوره« انجام کار»های معروف ی آلمان عمدتا از طریو حوالهتسلیح دوباره

شد. دولدت شد و به هنگام پرداخت قاب  تمدید بود، تیمین هزینه میشش ماهه چاپ می
ها تخفیف گرفتند. برآورد جمع ها هم از بان ها را به صاحبان صنایع داد که آناین حواله

جدایی کده . از آنبیست یا سی بیلیکون مکارک باشکنداما باید حدود  ها مشک  استک  آن
سیستم با حداقلی از تبلییات همراه است، سیستم مناسبی است اما خطرهای حدادی نیدز 

ها شدند دیگر تعهدی بده پارهها انباشته از این ور دارد. هنگامی که زمانی رسید که بان 
تنزید  دهندد و  رایشک  بانککدند تدا اورا  را در نان مجبور بوآگذارانشان نداشتند، سپرده

جدا نبدود. در اورا  در گردش ناگهان دو یا سه برابر شدند. این فرضدیه بده هدیچ وجده بی
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بده هیتلدر  1937حقیقت آن را در یادداشتی از جاند  صداحبان صدنایع روهدر در ژوپدن 
 62دیدیم.

از سیسدتم  1938 که حکومت رایش پس از آورید  بوددر واقع، خطری بسیار واقعی 
« های تحددویلیحسددابصورت»دسددت شسددت و بدده جددای آن « انجددام کددار»ای حوالدده

ی شش ماهه منتشر شدند و ها تنها برای ی  دورهحسابداری را چاپ کرد. صورتخزانه
شدند، انتشارشدان اکیددا محددود بده تعددادی بدود کده نمی رایش  بانکمشمول تنزی  

بازپرداخددت شددود، و مقدددار « طبیعددی»ی بودجددهتوانسددت در موعدددی از منددابع می
ها بده ، ایدن صورتحسداب1938بدود. در اوت های منتشره باید آشکار میحسابصورت

 63مجموع سی و هشت بیلیون مار  رسید.

رسد دولت فاشیستی مجبور به امادا بمدت به سر های کوتاهاما هرگاه که موعد این کاغذ
هدای داری بیشتری به گردش درآمدد. تاریخی خزانهضهها و اورا  قرشود. حوالهدادن می

شد شد، رشد خطرها به راحتی به چاپ پول کاغذی منجر میآمیزتر میسررسید، مخاطره
شدد. بندابراین د بود که تبدی  به تورم آشکار می تورم پنهان و خطر بزرگتر، تورم اعتباری د

ها را به یعنی آن کند د« ی  به سرمایهتبد»های شناور خود را تا وام کوشیددولت فاشیستی 
مدددت تیییددر دهددد و تعهدشددان را بدده آینددده واگددذارد و از راه فشددار و بددا هددای طوزنیوام

 های اجباری موفو به انجام آن شد.قرض
مدددت، نظددارتی شدددید بددر تمددام دولددت بددا اجبددار  دارایددان بدده خریددد اورا  طوزنی

ها و انداز و بان های پسصندو  دادند داندازی انجام میهای مالی که امور پسمؤسسه
د برقرار ساخت. هم در ایتالیا و هم در آلمدان، ایدن نظدارت  دولتیهای نیمهدیگر مؤسسه

های مدالی کرد که مؤسسهرا داشت، دولت فرض می« حمایت از اندوخته»هدف ضمنی 
. بیودی شناور دارند تا تعهدهای خود را بپردازند اما واقعیدت چیدز دیگدری قدر سرمایهآن

سداخت تدا مطمدئن ها، برای دولت ممکدن میحو نظارت دولت بر مدیریت این مؤسسه
شدود. خالصده ده میکنندگان به اختیار دولت گذارشود که تمام نقدینگی موجود پرداخت

سداخت تدا های کدم و متوسدط را مجبدور میکه دولدت فاشیسدتی دارنددگان اندوختدهآن
 ،های دولتدی تبددی  نمایندددد بده کاغدذ نقددینگی در دسترسشدان را هایشان را داندوخته

داد و در مدواردی چدون تدر قددرت خریددش را از دسدت مدیدرآمدی کده هدر روزه بیش
 شد.ن مالی چون هوایی رقیو محو میورشکستگی حکومت یا بحرا
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تنهایی یا با  ی کالن بهتر است چراکه سرمایهآورتر و نامنصفانهاین اجبار به مرات  رنج
شدماری را کده از گریزد. در واقع، آقایدان صدنعت سدنگین سدودهای بیتصادف از آن می

، آندان بدا دشیتنداهای ترازشدان پنهدان مدیبردندد از برگدهشرایط جنگی دولت نصی  می
های ی از آن برای کار گذاشتن دستگاهگذاری دوباره در کس  و کارشان و استفادهسرمایه

. بندابراین بودنید« هدای واقعدیارزش»تولیدی جدید، در شتاب بازگرداندن این سودها به 
 ند.دشتسلیم بازوی قدرتمند دولت 

 در ایتالیا
داز که پول قاب  توجهی داشدتند )حددود انهای پس، صندو 1927ی با قانون دهم فوریه

( دوبداره سدازماندهی شدده، در هدم ادغدام شدده، در 1934سی و چهار بیلیدون لیدره در 
بندی گردیده و زیر سرپرستی دولت قرار گرفتند. بده ای گروههای ایالتی و منطقهفدراسیون

هدای مسدتق  روشی مشابه، دولت به عنوان بازترین مقام مدیریتی، در مددیریت مؤسسده
ی جبران حوادث کارگری و غیدره مداخلده ی ملی بیمه، مؤسسهای چون مؤسسهگفتهپیش

هدا را مجبدور بده ، نه فقط بان 1926های قانونی هفتم سپتامبر و ششم نوامبر کرد. حکم
های ماهیانه و سالیانه به بان  ایتالیا کرد که آنان را وادار به بازرسی از جان  دادن ترازنامه

روندگان از این بازرسدی را ی تیسیس طفرهتوانست پروانهین بان  ساخت. وزیر مالی میا
 باط  کند.

شددت انداز، بههای تجاری از پسها و بان ، خودداری صندو 1935در پایان سال 
های بدرای هزینده« ی جدیدسرمایه»، نیاز به فراهم ساختن 1936محدود شد. در مارس 

سدرویس »های اعتبداری منجدر شدد و ی کدردن  بازرسدی مؤسسدهجنگ اتیوپی به اجبار
های دارای پدید آمد. تمام مؤسسه« اندازها و افزایش اعتبارهابازرسی برای حفاظت از پس

های اعتبدداری زیددر نظددارت ایددن سددرویس بازرسددی بودنددد و بایددد مؤسسدده موجددودی و
 64.پذیرفتندمیا ای رهای دورهدادند و بازرسیهای خود را نشان میترازنامه

هدای اجبداری را ممکدن سداخت. این سیستم جذب تمدام مقدادیر موجدودی در وام
 های کم و متوسط و مالکدان امدال تهای سنگین بر مالکان اندوخهای اجباری ضربهوام

توان انکار کرد که حکمی در ماه اوت د اما صنعت سنگین از آن گریخت. نمیزیرمنقول غ
شان نشدهدرصد سهام پرداخت 6ها دستور داد تا تمام سودهای بیشتر از به شرکت 1935

درصدد  6، 1937گذاری کنند. )حکم بعدی در ماه اکتبر را در اورا  بهادار دولتی سرمایه
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شمارشان را توزیع های بزرگ سودهای تسلیحاتی بیرکتدرصد تبدی  کرد.( اما ش 8را به 
بده کاغدذهای کردنشیان ها را در دفاتر حساب پنهان و بنابراین از تعهد تبددی  نکردند. آن

 دولتی شانه خالی کردند.

 در آلمان
های تمدام اندوختده»گفدت:  Schwerin Von Krosigkوزیر مالی، اشورین فن کروزیگ 

اندداز کده مبدالک های پسصدندو  65«.ت تسلیح دوبداره باشددمردم آلمان باید در خدم
زیدر نظدارت  1934هنگفتی )حدود سیزده بیلیون مار ( داشتند با قدانون پدنجم دسدامبر 

بودند کده « های اعتباریی کنترل مؤسسهاداره»شدید دولت قرار گرفتند. آنان تابع نظارت 
ست هرگونه اطالعداتی درخواسدت توانقرار داشد و می بانکرایش دفترهای مرکزیش در 

اش های زیرمجموعدهگذاران صدندو هایی بده سدرمایهدستورالعم « ی کنترلاداره»کند. 
کننددگان این اقدامات از بیرون کشدیدن مبدالک بسدیار زیداد از جاند  پرداخت 66داد.می

 کرد.ها، جلوگیری میموجودی
ی بهداشتی، ی ملی بیمهنسبه مستقلی چون مؤسسههای بهدولت در مدیریت مؤسسه

ی مدالی که ذخیدرهکرد. همینی بیکاری، جبران ]حوادث[ کارگری و غیره دخالت میبیمه
مجبور بده  1934شد، بنا بر قانون پنجم دسامبر ها بالک بر حدود دو بیلیون مار  میبان 

ود را های خدشدند. آنان نه فقط باید گاهگاهی ترازنامده]پذیرش[ نظارت شدید دولتی می
کردندد. را تحمد  می یو آزمایشد گونه بازرسیدادند بلکه باید همهمی« ی کنترلاداره»به 

اگدر ضدرورت  .کردیکی، نظارت میها، یکیهای بان دولت نیز به دقت بر تمام حساب
داشت که تمام نقدینگی موجدود در شد و مقرر میاجبار مانع از عملکردشان میداشت به

در این رهگذر باید توجده داشدت کده ایدن اقددامات  67دولتی تبدی  شوند. به اورا  بان 
که چون سابو نقدش ممتدازی به جای آن»های بانکداری آلمان را تیییر داد: ویژگی عمدتا

های در توزیددع اعتبددار بددرای اقتصدداد خصوصددی بددازی کننددد، واقعددا تبدددی  بدده شددرکت
داری هایی گردیدند که بیشدتر کدار خزاندهی اورا  بهادار شدند و تبدی  به بدنهنگهدارنده

 68«.کردندعمومی را تسهی  می
اندازهای آلمانیان مالیات ببندند. هر کجدا رایدش ساخت تا بر پسسیستم ممکن می

مددت خدود نیداز بده قدرض داشدت آن را در مندابع هدای کوتاهدن وامرکیبرای مسدتهل  
جداری بدزرگ حفدر کدرد. تهدای دولتدی و بان  ههای نیمانداز، مؤسسههای پسصندو 
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هدا ی ایدن وامنده را گرو گذاشت. برآورد شده که کارآیی سازنهیبنابراین رایش به سختی آ
رسدید در به صد و پنجاه و هشت میلیدون مدار  می 1936)سود و استهال ( که در سال 

از های بعد بده بیشدتر در سال یبه هزار و دویست و بیست میلیون مار  و حت 1944سال 
 69آن رسید.

اندازهای کم و متوسط در خدمت رایش سوم درآمدند و مجبور به خریدد بنابراین پس
شدمارش را بده که صنعت کدالن سدودهای بیاورا  دولتی با ارزش اسمی شدند درحالی

به اجرا  1937کرد. باید خاطرنشان کرد که قانون چهارم دسامبر تبدی  می« ارزش واقعی»
پرداخدت  ی  سدرمایه سودهای بیش از شش یا نه درصدی   ل م کرد مام ها رادرآمد و شرکت

تا در  بگذارند Golddiskont Bank گلددسیکونت بانکای در در حساب ویژه شان راشده
پنهدان داشدتن  بیامشدکلی  گذاری شود. امدا آقایدان صدنعت سدنگیناورا  بهادار سرمایه

هدا در واقدع عملیدات قانون  نداشدتند. آن به شدن تسلیمبعد ها و سودهایشان در حساب
آوری انجام دادند. تجهیزاتی که به طور طبیعی در ده یا پدانزده سدال شگفت« استهالکی»

کک  رنکیششدند در دو یا سه سال فرسوده شدند. در چهار سال صنعت معدن مستهل  می
ی سدرمایهبدیش از نیمدی از ارزش « استهال »موفو به  Rhenish-Westphalia وستفالیا

. گ. فداربن ، استهال  ماشین1937اش شد. در سال اسمی  28بده  I. G. Farbenآزت ا 
یکگ متکالراینازت و استهال  تراست درصد ارزش کلی ماشین -Rheinmetall کک بوئرز

Boersig  اش رسید و... صنعت سنگین آنقدر خدام درصد ارزش کلی دارایی اسمی 27به
داد بده کدار شبه تمام ارزشش را از دسدت مدیرا  دولتی که ی نبود تا سودهایش را در او

ش  اندازد و ترجیح داد آن را به تیمین تجهیزات جدید تولیدی اختصاص دهد. این نیز بی
از این رو جای  70ارزد.شد، اما آهن آهن است و بیشتر از کاغذپاره میارزش میروزی کم

گلددیسککونت ای در باند  ب ویدژهحسا 1934دسامبر  مشگفتی نیست که قانون چهار
داشت و دوازده موجودی تنها سی میلیون مار   1936و  1935باز کرد، که در سال  بانک

 71پرداخت شد. بانکرایش میلیون آن از جان  

انددازهای موجدود سدالیانه مددت محددود بدود. پسهای طوزنیوام ی شناور  اما سرمایه
مدت خود سر موعدد، بده های کوتاهی وامناپذیر نیستند. دولت فاشیستی برای تسویهپایان

ورد. هم در ایتالیا و هدم در آدهندگان فشار دیگری میهای اجباری، به مالیاتی وامعالوه
اندد های مالیاند، مادام که وابسته به انگ دشان کردهها خری مردم که مالیاتآلمان، توده
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توانند فشار دیگری را بدون خطر متحم  شوند. بنابراین دولت فاشیستی که تنها دیگر نمی
باشد برخالف مید  خدود اش تا به امروز اهدای معافیت مالیاتی به طبقات دارا مینگرانی

تدرین تبعدیض قدرین بفرسدتد. هندوز کم داران مالیاتی را پی آندانمجبور است تا تحصی 
شدان را هوشدمندانه پنهدان هدای افزودهاربابان صنعت سنگین اسدت کده سدودها و ارزش

بیندد: از سدویی، نیازهدای اند. بنابراین دولت فاشیستی خود را درگیر بالتکلیفدی میداشته
آورد و مدیتسلیح دوباره و خودکفایی استهال  شدیدی برای تولیدکنندگان بزرگ بده بدار 

های خودشدان بدرای پیشدبرد تولیدد ی سودهایشان در کارخانهگذاری دوبارهسب  سرمایه
گردندد و ی امور مالی، فوری باز میگردد و از سوی دیگر نیازهای دولتی فراهم آورندهمی

ها نتوانند از بار مالیات داری دارند تا شرکتهای خزانهبه هر قیمتی نیاز به پر کردن سوراخ
از کنترل هیوزوار بر صدنعت  ،شانه خالی کنند. دولت فاشیستی در دام این دو نیاز متااد

های آن عایدی کاملی از این راه با مالیات بستن بر شرکت راحتیبه  توانستکه می کالن د
 72ورزد.د خودداری می داشته باشد

 در ایتالیا
ی و ارزش افددزوده ی اسددمی، بددر سددرمایه1937حکمددی قددانونی در نددوزدهم دسددامبر 

هایی کده در درصدی بست )این نرخ برای شرکت 10های تجاری مالیات استثنایی شرکت
هایی کده آخدرین چهارم و بدرای شدرکتسه سال آخر مالی کسر بودجه داشته باشند تا سه

(. مالیات باید در پانزده قسدط بدین پایین آمدشان کسر بودجه نشان دهد تا نصف ترازنامه
شد. اما همه نوع معافیت و پداداش در پرداخت می 1940تا دهم ژوپن  1938 دهم مارس

توانست با سرریز کردن مقداری از سهام شرکت به نظر گرفته شده بود. نیمی از مالیات می
شدان بودندد )کداهش ها مجداز بده اصدالح ترازنامهدولت پرداخت شود و شرکت حساب

شدان را در شدرایط مشخصدی توزیدع افزوده هدایارزش لیره را در نظدر بگیریدد( و ارزش
 کردند. این مالیات سه تا شش بیلیون لیره سود داشت.می

 در آلمان
هایی با درآمد بیش از صدد هدزار مدار ، کده ، مالیات بر درآمد شرکت1936در سپتامبر 

 35بده  1938ی ام ژوییهدرصد رسید. در سی 30شد، به درصد درآمدشان می 20تر پیش
درصد شد. ایدن مالیدات در سدال  40، 1940و  1939ان سال رسید و در سال درصد هم
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 هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیون مار  عایدی داشت. 1937
« Wehr Steuer ور اشکتوئر»، سخن از ایجاد مالیات جدیدی بده ندام 1938در اوت 

 73شد.درصد درآمد شخصی را شام  می 30)مالیات دفاع ملی( بود که تا 
از  1938های بددزرگ در آغدداز سددال ی شددرکتهددای سددالیانهبددا تمددام گزارشتقری

-29در واقدع، بدار مالیداتی کده در سدال مدالی  74های روزافزون شکایت داشتند.مالیات
درصد رسید. درآمدد  6/28به  1937درصد درآمد ملی آلمان بود، در سال  5/18، 1928

ار ، بیش از دو برابر رقم نسبی سدال با چهارده بیلیون م 1937-38مالیاتی در سال مالی 
شدمار خدود از ی کالن تا به امروز در قبال سدودهای بیبود. اما سرمایه 1933-34مالی 

 حد و حصر ظرفیت مالیاتی، تنها مشارکتی کوچ  را متحم  شده است.افزایش بی

8 

مدام ایدن ت ؛پرجسدارتند یمسیله این نیست که این تدبیرها چقدر متنوعند، استادانه یا حتد
کدم تدورم پنهدان، اندد. کمتوزی با قوانین قدیمی اقتصاد سیاسی پدید آمدهتدبیرها از کینه

ید پول کم میهمان اثرات تورم آشکار را دارد:  خواهد ایدن . اما فاشیسم میشودقدرت هر
بیه ای ظهدور آشدکارش را جا که ممکن است لحظهکم تا آنکاهش را پنهان دارد یا دست

جایی که ممکن است ارزش تصنعی پول جاری را حفدظ خواهد تا آنو می زد دعق  بیندا
یابد. امدا ایدن اقددامات در آن توفیو می ،کند و تا حد زیادی با وحشت پلیسی و رازداری

فو  عادی تنها در مرزهای ملی مؤثرند و اثری در دنیای خارج ندارند. بندابراین فاشیسدم 
 کشد.واری دور تا دور پول ملی میآورد: دیبه تدبیری جدید روی می

 در ایتالیا
ی ، سقوط واقعی پول در فرار سدرمایه بده خدارج از کشدور و در نتیجده1934پس از سال 

کدرد آشدکار شدد. هدای فلدزی باند  ایتالیدا را کدم میطور ثابت ذخیرهسقوط طال که به
)بدا دوازده هدزار و  1934ی ای در پایان فوریهی هفت هزار و صد و پنج میلیون لیرهذخیره

مقایسه شود( به مقدار سه هزار و سیصدد و  1928ی صد و شش میلیون لیره در اول ژانویه
 رسید. 1935نود و چهار میلیون در سی و یکم دسامبر 

برای حفظ ارزش پول، فاشیسم مجبدور بده سداخت دیدواری دور تدا دور آن بدود. بدا 
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، 1934در حکم قانونی بیسدت و هفدتم مدی اقدامات اساسی، فرار سرمایه را قدغن کرد. 
ها در ها وضع کرد، تمام معاملهنظارت شدیدی بر اورا  بهادار خارجی متعلو به ایتالیایی

، منع کرد ضروری بودندهایی که برای نیازهای تجاری بورس و سهام خارجی را به جز آن
امات با حکدم هشدتم های بانکی ایتالیا را قدغن نمود. این اقدو صادرات اسکناس و چ 

هدای تحدویلی بده دولدت بایدد از جاند  التجارهدسامبر کده بیدان داشدت صدادرات مال
های تجداری و اشدخاص خصوصدی بده ها، مؤسسهها، شرکتهای خارجی، بان بورس

ها باید تمام اعتبارات خارجی خود را اعدالم کنندد و ایدن صورت وجه دریافت شود، و آن
د بگذارند تقویدت شدد.  دارییعنی خزانه د« ی بورس ملیمؤسسه»اعتبارات را در اختیار 

هایی ها یا شرکتاش را در بان ی ایتالیا باید پیش از سی و یکم دسامبر موجودیهر تبعه
ر ایتالیدایی دارای هد 1935نمدود. در مداه مدی که دفاتری بیرون از ایتالیا داشتند اعالم می

هدا را بده باند  ایتالیدا خارج چاپ شده بود باید آناورا  بهادار خارجی یا داخلی که در 
سپرد. در بیست و هشتم اوت تصمیم گرفته شد که تمام اورا  بهادار خارجی متعلو به می

درصدد اورا   5 آن جدایو آنهیا بیه واگذار شدوند « ی بورس ملیمؤسسه»به  هاایتالیایی
در هژدهم اکتبر، تدر  کدردن  . و حکمیدریافت کنند داری با موعد نه سالهی خزانهقرضه

 ایتالیا را با داشتن بیش از دو هزار لیره قدغن اعالم کرد.
اما این اقدامات شدید از کاهش قدرت خرید پول در داخ  کشور جلدوگیری ننمدود. 

تدا آخدرین »بده دفداع از لیدره  1927، موسولینی که در زمان تثبیدت 1936در پنجم اکتبر 
، آن را 1927درصدد  ندرخ سدال  41بود، تصدمیم گرفدت تدا قسم خورده « ی خونشقطره

تر کند. اما این عم  جراحی نیز پدول ایتالیدا را نجدات ندداد. سدقوط واقعدی آن ارزشکم
 همچنان ادامه داشت.

 در آلمان
ی ، سقوط واقعی پول آلمان نیز در فرار سدرمایه بده بیدرون و در نتیجده1934پس از سال 

بده  1932پایان سال در درصد  20ی  طال به اسکناس را از سقوط طال نمایان شد که ضر
 رساند. 1934و یکم دسامبر  درصد در سی 5/1

باید با اقدامات اساسی از خروج سدرمایه جلدوگیری  تیحکومت ناسیونال سوسیالیس
کرد تا ریزش طال را متوقف کند. این اقددامات بدا جلدوگیری جزپدی و سدپس کلدی از می

، مهلت قانونی 1934ی ن تجاری خارجی آغاز شد. پس از اول ژوییهدیو هبپرداخت بهره 
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 Dawesها به داوز کلی برای تمامی سندهای انتقالی مربوط به دیون تجاری شام  برگشتی
را بده دیدون « غرامدت» هدااعالم شد )فاتحان آلمان، بدا ایدن وام Youngهای یونگ و وام

زیر بدار پرداخدت بهدره بده اورا  قرضده داران و کردند، بنابراین آلمان را تجاری تبدی  می
این مهلت قدانونی تمدیدد  1935ی بردند.( و در اول ژوییهی اصلی میاستهال  سرمایه

ها به خارج را با داشتن بیش از ده مار  ، مسافرت آلمانی1934شد. حکمی در دوم اکتبر 
ی   که تحت حکوزههرک: »1936قدغن اعالم کرد. و سرانجام حکم مشهور اول دسامبر 

گاهانه و از روی منافع رسیالنه و یا هر انگیزه ی دیگکری، دارایکی هکود را از قضایی آلمان، آ
ها را هالف مفاد قانونی در هار  بگکذارد و بکه ایکن دلیکل سکبب آلمان هار  گرداند یا آن

 ا  نیکز توقیک آسیب رساندن شدید به اقتصاد آلمان شود، محکوم به مرگ است. دارایکی
این حکم با حکم دیگری در پانزدهم دسامبر تقویت شد که به گناهکار ی  « هواهد شد.

ی خدود را ی صادر شددهداد تا سرمایهمی 1937ی ی بخشودگی تا سی و یکم ژانویهدوره
 به میهن بازگرداند.

العاده، آشکارا نتوانست از انقباض قدرت خرید مار  در درون اما این اقدامات خار 
، صداحبان صدنایع روهدر در یادداشدتی خطداب بده 1937جلوگیری کند. در ژوپن  دیوار
بدود. امدا درصد می 50کم باید درصدی کردند که دست 40برآورد کاهش ارزش  75هیتلر

ها جر ت نداشتند تدا دوبداره ارزش رهبران ناسیونال ]سوسیالیسم[ در آلمان چون ایتالیایی
ی در هدراس بودندد و بده دلید  خداطرات وحشدتنا  پول را کم کنند. آنان از اثدرات رواند

مار  را تنها پول کشوری بزرگ دانست کده »دکتر شاخت با غرور  1937گذشته، در سال 
عالوه، کاسدتن ارزش پدول در آن شدرایط، نده تنهدا بده 76«ارزش نشده اسدت.تا کنون کم

مر قددرت آورد کده نداتوان از جلدوگیری از کداهش مسدتهای روانی شدیدی وارد میزیان
آوری در تسدلیح دوبداره هزینده بود. هرقدر که رایدش مبدالک سرسدامخرید پول آلمان می

پس از کاهش ارزش آن بیهوده بود. مدار   یکرد، امید به ثبات ارزش واقعی مار  حتمی
 اش ادامه داد.ی سحرآمیز خود به بقای مصنوعیای مهر و موم شدهدر قفس شیشه

9 

شد. فاشیسم اکنون مجبور به دیوارکشی نه تنها اطراف پول جر میهر تدبیری به دیگری من
بلکه تمام اقتصاد ملی است. ممنوع کردن فدرار سدرمایه کدافی نیسدت. ززم اسدت تدا از 
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کند جلوگیری شود. فقط واردات مواد آن را برطرف نمی ،سقوط طال که نیاز فوری وارداتی
شدوند مجداز اسدت، در داخ  تولید نمیمورد نیاز برای ساخت تسلیحات و کازهایی که 

باشد که تسلیحات، بدورس در دسدترس خدارجی را دیگر واردات تنها به شرطی مجاز می
 خالی نکرده باشد.

جدایی کده شدود و از آنچنین سیستمی منجر به نظارت شدید دولتدی در تجدارت می
اسدت تدا بده های داخلی باید جایگزین کازهای وارداتی شدوند، دولدت مجبدور فرآورده

 بیافریند. *ی گزاف، صنایع جایگزینصورتی مصنوعی و با هزینه
وعده داده  بنابراین فاشیسم بدون خواست خودکفایی، نه ]به سوی[ خودکفایی آرمانی

و « کدردرضایت هر عاو جامعده را بدرآورده می»یازی به قدرت که تر از دستشده  پیش
ها واقعی که به فقر توده انسدادیلکه به سوی ( ب4 )بخش« شمردکار را بر پول مقدم می»

هدا دارد، هدا گدرایش بده بداز رفدتن قیمتانجامد و با وجود نظارت هیوزوار بر قیمتمی
 کند.حرکت می

 در ایتالیا
رسدید. سدقوط ، تراز نامطلوب تجارت خارجی به دو و نیم بیلیون لیدره می1934در سال 

تمدامی تجدارت خدارجی تدابع نیازهدای  1935سال طال خطرنا  بود. به عالوه در آغاز 
ملت، ابزار ضروری برای پیروزی در جنگ را در دسدتور کدار خدود »می بود. ززم بود انظ

هدای گونده فرآوردهی ورود همه، اجدازه1935ی حکمی در هدژدهم فوریده 77«قرار دهد.
ون مشدک  ایدن خارجی را در مواقع الزام دولتی صادر کرد. واردکنندگان ابزار جنگدی بدد

مجوز را دریافت داشتند. امدا دیگدران بایدد مجدوز وارداتدی را از صدادرکنندگان بده وجده 
 داشتند.دریافت می صادراتی

، توافقدات تجداری «ترین حالت بدرای ملدتمطلوب»ی حکومت فاشیستی به بهانه
د و پدید آمده با کشورهای خارجی را مردود شمرد و سیستمی پایاپای را جدایگزین آن کدر

هدای ایتالیدایی در داخد  هرا محدود نمایدد تدا فدرآورد ی دیگرتا خرید از کشورها کوشید
 کشور به فروش برسند.

پس از اول اوت، دولت انحصار خرید خارجی مواد خام معینی را در دسدت گرفدت: 

                                                                 
* ersatz.جایگزین یا ترکیبی یا مصنوعی، این واژه اغل  دزلت بر کیفیت نامرغوب دارد ، 
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 1936غال، مس، قلع، نیک ، کتان، پشدم، نفدت سدیاه و از ایدن دسدت. در آغداز سدال ذ
ی تنظیم صدادرات و واردات تشدکی  ی برای بورس خارجی با مسئولیت ویژهای دولتاداره

دسترسدی حدداکثر بده »، شورای عدالی فاشیسدتی تصدمیم بده 1937شد. در دوم مارس 
گرفدت. در « برطرف شدوند کامال نیازهای شهریجا که نیازهای نظامی و خودکفایی تا آن

تدازه تشدکی  شدده بدود ایدن کده « شرکت مالی صنعت آهن»ی هییت مدیره 1937ژوپن 
هدر بخشدی کده در راسدتای حدداکثر خودکفدایی »تلگرام را از موسولینی دریافت داشت: 

ای مرکدزی کده در ُرم ی رستهدر یازدهم اکتبر کمیته 78«بکوشد، بخش آهنین خواهد بود.
همکداری، »بدا هددف قطعدی « کمیسیون عدالی خودکفدایی»تشکی  جلسه داد، خود را 

 79نامید.« ها... برای رسیدن به خودکفاییتمام فعالیت نظارت و انگیزش
هدای بسیار باز بود. صنایع جایگزین بدا مشدارکت، کم « خودکفایی»ی این هزینه

مالی و تامین سود و غیره از جان  دولت پدید آمد. به این صورت، شرکتی بدرای تولیدد 
 8تدا  6کده عایددی  مبوسکتیبیلیآتزیندا ناتزیونالکه ایدروجناتزیونکه کوبنزین ترکیبی به نام 

ی زیداد بدرای سداخت بندزین کرد تشکی  شد. سه شرکت با هزینهدرصدی را تامین می
ای( ، لیگنیت توسکانی و سنگ رستی )شیست ورقدهAlbanترکیبی از قیر طبیعی آلبانیایی 

 سیسی  و غیره پدید آمدند.
از مواد خام ممکن نساخت ها، خودکفایی برای ایتالیای  فقیر اما برخالف تمام تالش

غال مصرفی را تولیدد مدیذدرصد  10، تنها 1938ی دنیا گذران کند. در سال تا بدون بقیه
سوم مایحتاجش در هر شرایطی بدود. صدنعت د و به ندرت توانمند به تولید بیش از ی رک

خدود  .استدرصد مواد خام ]مورد نیاز[ خود به دیگر کشورها وابسته  50آهن ایتالیا برای 
، ید  میلیدون و سیصدد 1937در چهار ماه اول سال  80موسولینی این مطل  را پذیرفت.

کمبدود گنددم بدین ده تدا  1938های نفتی وارد سداخت. در سدال هزار تن متری  فرآورده
کسری شش بیلیدون  1937برآورد شد. تراز تجارت خارجی سال  *دوازده میلیون کویینتال

 نشان داد. های گذشته بوداز سالکه بسیار بازتر  را ایلیره
گرفدت، اسدتفاده از هدر رغم خودکفایی، واردات بسیاری انجام میاین حقیقت که به

وزیر در انتقادی از  Guarneriساخت. گوارنری ای برای تشویو صادرات را ززم میوسیله

                                                                 
 46/220کیلدوگرم ) 100پوند در انگلستان یدا واحدد وزن معدادل  112پوند در آمریکا و  100کویینتال برابر  *

 پوند(.
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کاهش یابد.  حداقل مطل تراز نامطلوب تجاری در مجلس بیان داشت که واردات باید به 
جا که مربوط به برقراری تراز تجاری مطلوب بود، این کار بسیار کم صورت پذیرفت. تا آن

بر بازارهای جدید اصرار ورزید:  غلبهصادرات تنها ماند و وزیر به ضرورت ُمبرم نبرد برای 
اما تسهیالت اعطایی به صادرکنندگان به مصرف واقعدی خدود  81«یا صادرات یا نابودی!»

واردات مدواد خدام بدرای پ  از ید. واردات مواد خام برای ساخت کازهای صادراتی نرس
واردات مایحتاج مصرفی داخلی بود. صادرکنندگان پس از اجبدار بده  و پیش از تسلیحات

داشدتند بده ای که برای حم  بدا کشدتی دریافدت میدرصد ارز خارجی 75برگشت دادن 
انده در وارد کردن مدواد خدامی آزادی داشدتند کده درصد باقیم 25دولت، برای استفاده از 

ندد، دوبداره ترفهای تولیددی بده کدار میها برای ساخت فرآوردهکه در کارخانهپس از این
]البته[  گرفت دی داخلی آخر از همه مورد توجه قرار میکننده. مصرفداشنبشدنی  صادر

 ماند.ای باقی میاگر ارز خارجی
عالوه، خودکفایی بدرای رهبدران خودکفایی اینها بودند. بههای ها و ضعفمحدودیت

رهبر حکومت »در رم نوشت:  تان بود. خبرنگار   ی موقتیچارهدارو بلکه فاشیستی نه نوش
« حدداق  ضدروری خودکفدایی»او بده  82.«کنکداز منظری ُدگم به مشکل نگکاه نمیایتالیا 

 ای هم ندارد.چارهراضی است. اما فاشیسم گرفتار زنجیری ُکشنده شده و 
های زنددگی پردازند. هزینههای خود را میی تجربههای مردمی هزینهدر ضمن، توده

د  کازهای مصرفی ها رو به افزایش است و کمیابی مواد ضروری درغم نظارت بر قیمتبه
 تواند کمربندش را سفت کند.وجود دارد. مصرف کننده فقط می

 در آلمان
امطلوب تجاری آلمان بده دویسدت و هشدتاد و پدنج میلیدون مدار  ، تراز ن1934در سال 

وزیر اقتصاد در واردات فلزات و »رسید. تجارت خارجی نیز تابع نیازهای تسلیحاتی بود. 
داد اما واردات مدواد غدذایی مدورد مواد خام مربوط به صنایع جنگی، شکی به دل راه نمی

رایش شروع به کاهش مقدار بدورس حکومت  1934پس از  83«نیاز مردم را محدود کرد.
ی نظارتی بدا ، اداره1934خارجی در اختیار واردکنندگان کرد. قانون بیست و سوم مارس 

هدای وارداتدی بنددی فرآوردهقدرت اهدا یا لیو مجوزهدای وارداتدی را در مدورد هدر طبقه
السدتی  های نظارتی در نظارت کتان، پشم، کنف، فلزات غیر آهنی، پخواستار شد. اداره

هدای و مس موفو بودند. در یازدهم سپتامبر دکتر شاخت تصمیم بده افدزایش تعدداد اداره
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نظارتی به بیست و پنج عددد گرفدت چنانکده تمدام واردات بددون اسدتثناء تدابع نظدارت 
های خدارجی ی اداره که بورستوانست بدون دخالت اولیهحکومتی شدند. هیچ چیز نمی

«( دفاع ملدی»مواد جدید مورد نیاز  یبارهود. واردات )به جز دررا در اختیار داشت وارد ش
 متناس  با بورس خارجی به دست آمده از صادرات، مجاز بود.

دکتر شاخت اعالم داشت کده تمدام توافقدات تجداری  1934 تدر بیست و ششم او
بدا  تدادد  یابنددیدا از راه مدذاکره تیییدر می باشدند دپدید آمده از جان  آلمان مدردود می

های جدید تجارت خارجی هماهنگ شوند. بر این اساس، آلمان باید از کشوری سازمان
 ید.اخرید نماید که تا حدی کازی آلمان را جذب نم

گورینگ خشن در تمام مسای  مربوط به مدواد خدام و  1936در بیست و هفتم آوری  
، 1936امبر ی ندورمبرگ در سدپتبورس خدارجی اقتددار عدالی داشدت. هیتلدر در کنگدره

ساخت و گورینگ ی دنیا مستق  میرا اعالم کرد که آلمان را از بقیه« ی چهارسالهبرنامه»
از تمدام »برگزیده شد. او در دستوری « ی چهارسالهبرنامه»در ماه اکتبر به عنوان دیکتاتور 

برخدوردار شدد. در  84«های حزبدیاختیارات، شام  بازترین اختیارات رایش و تمام بدنه
ی برنامده»پس از خروج دکتر شاخت از وزارت اقتصاد ملدی، اجدرای  1937پایان نوامبر 

 در این وزارتخانه مستحی  شد.« چهارساله
 85گذاری بین شش تدا هشدت بیلیدون مدار  داشدت.اجرای این برنامه نیاز به سرمایه

ر چندان کده صداحبان صدنایع دهرچند که سودمند بود اما مدورد توجده قدرار نگرفدت. آن
ای بدرای مدواد خدام از نظدر دولدت برنامده» 86آمیز به هیتلدر گفتندد:یادداشتی کمی طعنه

چه که قطعدی اسدت . در مواجهه با کمبود خطرنا  مواد خام، آندهای تولیدی ندارهزینه
در واقع رایش از هیچ قربدانی کردندی خدودداری نکدرد و بدا « کمی است. ی کامالمسیله

هدای مالیداتی، های مدالی، معافیتگذاری مدالی، یاراندهایهسدرم استفاده از هر روشی د
د ایجاد صنایع جایگزین را تشویو کرد. برای  ها و سودها و غیرهها، سفارشتامین قیمت

گمثال، برای شرکت   که از لیگنیت بنزین   Braun Kolen Benzin AG براون کولن بنزین آ
 هدرصدددی در وجددو 5ایدددی ی تجهیددزات و عسدداخت، اسددتهال  ده سددالهترکیبددی می

یازده کارخانه برای سداخت بندزین ترکیبدی از لیگنیدت و  87گذاری را تامین کرد.سرمایه
ینگ رایش  ورککه ی غال و غیره ساخته شدند، رایش نیز بخش اعظم سرمایهذ هرمان گور

بدرای تولیدد سدنگ معددن آهدن بدا  1937ی را که در ژوییه هوتنفوئر ارتزبرگباو اوند آیزن
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 تیسیس شد تیمین کرد. ی خلوص کمهدرج
ی زیداد رو شدد. هزیندههای جدی روبهها با محدودیتاما این تالش عظیم در قیمت

هدای طبیعدی زمدان صدلح هدا را بدا فرآوردههای ترکیبی، جایگزینی آنفرآورده از بسیاری
در  1936در آغاز سال  Leunaمشک  ساخت. برای مثال قیمت حداق  بنزین ترکیبی لئونا 

، صد و چه  فران  در هدر General Serrignyبندر هامبورگ بر اساس نظر ژنرال سرینی 
 88که قیمت بنزین طبیعی بیست و دو فران  در ده هزار لیتر بدود.ده هزار لیتر بود، درحالی

که قیمت بنزین طبیعی از آن زمان پدایین آمدده باشدد، اخدتالف قیمدت با فرض این یحت
اگدر اخدتالف »نوشدت:  تتانی خبرنگدار بخدش آلمدانی روزنامدهچنان شدید است. هم

دد آندان خدود را بده تولیدد  که اختالف قاب  توجهی است طور باقی بماند دها همینقیمت
آور ها برای افزایش سرسدامکنند اما کارخانههای جدید محدود میمقادیر کمی از فرآورده

 89«شوند...هایشان در زمان جنگ تجهیز و کم  میفرآورده
از « یدو  خدارجی»های هنگفدت در برداشدتن آلود، این هزینههای ت اما این تالش

ی آلمان توفیقی به دست نیاوردند. چراکه در آلمان، صنعت بدون داشدتن مدواد خدام گرده
ی اقتصداد جندگ وزارت جندگ در یدیس ادارهرکند. سرهنگ تومداس، ضروری تولید می

یدا  ersatz ارسکاتزبرداری از منابع ملدی شدام  رهنه از طریو به»ای پذیرفت که: سخنرانی
تکوان تکا حکد توقک  کامکل نمیمواد ترکیبی و نه از راه به حداق  رساندن نیازهای کشدور، 

درصدد نیداز  25تدا  20، تولید ملی تنهدا 1937در سال  90.«واردات کشور را مستقل کرد
 40تدا  30قدادر بده تدیمین « ی چهارسالهبرنامه»با  ینمود. حتبرای مواد خام را تیمین می

توانسدت ترین شرایط، تولید مواد معدنی فلزی میشدند و نه بیشتر. در مطلوبدرصد می
تولید آهدن هفدت  1937درصد نیازها را تیمین نماید. در سال  50در بیشترین ]حد خود[ 

که میزان مصدرف آن بیسدت و هشدت میلیدون بدود. تولیدد میلیون تن متری  بود درحالی
کدرد. در زمدان درصد نیازها را برآورده نمی 50 یهای مایع )طبیعی و ترکیبی( حتتسوخ

رغم پیروزی و امکاناتش، بدیش از حدد جنگ، رایش سوم به دلی  این کمبودهای جدی به
 پذیر نشان داد.زخم

، هرچند کده از سده سدال 1938ی اول سال برخالف این اقدامات، تراز تجاری نیمه
 صد و چهارده میلیون مار  کسری نشان داد. ،تر بودتر از خود بهپیش

جایی که واردات همچنان زیداد بدود تدراز تجداری تنهدا بدا صدادرات روزافدزون از آن
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تر شود. ززم بود تا به هر قیمتی بازارهای خارجی پیدا شوند، اما ایدن توانست مطلوبمی
صورت مصنوعی و فروش  آلمان در خارج به هایفراورده هایعم  تنها با شکستن قیمت

بده  1935ی یعنی با به فقر کشاندن کشور. حکمی در اول ژوییه ها به ضرر میسر بود دآن
 *«صادرات و فدروش بده بهدای کمتدر در خدارج»وزیر اقتصاد اختیار داد تا برای صندو  

ی هفتصد و بیست میلیون مارکی برای تمدام صدنایع آلمدان وضدع کندد و مالیات سالیانه
ه این مبلک سیصد میلیون مار  افزود. از این صندو ، بخشودگی متناس  با ضرر دولت ب

 25های فروش خدود از صادرکنندگان به آنان پرداخت شد و آنان را قادر به شکستن قیمت
بکر تمکامی های داخلی ساخت. اما این مالیات بر صدنایع درواقدع درصد زیر قیمت 50تا 

بکزرگ بکدون نعتی به امکان انجام این فددارکاری محاف  ص»تحمی  شد.  کنندگانمصرف
های به افزایشی در هزینه اعتقادی ندارند ]چراکه[ الزاما های داهلیافزایش شدید در هزینه

 91«یابد.زندگی بازتاب می
وزیدر اقتصداد  Funkتراز تجاری ندامطلوب شدد، فوند   1938وقتی دوباره در سال 

یص یافته به صادرکنندگان برای وارد کردن مواد تصمیم به افزایش مقدار ارز خارجی تخص
جدا نیدز در توزیدع ارز همچدون ایتالیدا، در این 92هایشدان گرفدت.خام مورد نیاز کارخانه

 ی داخلی آخر صف قرار داشت.کنندهخارجی، مصرف
اینها نتایج خودکفایی آلمان بودند. اگر راستش را بخواهید، دکتر شاخت با توسد  بده 

ز این مسیله را چیزی جز تددبیری ناخوشدایند ندانسدت. او هرگدز از تکدرار این نتایج هرگ
المللی قانونمندد و که او ارتباطات بینپسندد و اینکه خودکفایی را به خودی خود نمیاین

تدبیر شخصی کده مجبدور بده »او خودکفایی را  93دهد دست برنداشت.پویا را ترجیح می
 94«ی  سیستم اقتصادی واقعی.»انست نه دمی« پناه بردن به شرایط خاصی است

ی ایدن اقتصداد بسدته را پرداخدت کردندد. هدای مردمدی هزیندههمچون ایتالیدا، توده
یا هر دو با هم. به اینهدا بایدد افدزایش غیرمنطقدی بودند ضروریات زندگی کمیاب یا گران 

ها را ی قیمتافزایشی که رشد عمل ها را افزود و کاهش کازها را نیز در نظر گرفت دقیمت
ها، های غذایی )کره، چربیویژه در فرآوردهکمیابی به 95آورد.درصد به بار می 15یا  10تا 

هدا گوشت خو ( محسوس بود که آلمان را محتاج کشورهای خارجی کدرد و واردات آن
های سازی دوباره به قیمت تالشبرای ما تسلیح»گفت: شدت محدود بود. گورینگ میبه

                                                                 
 .dumping دامپینگ *
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کنیم. باید بدانیم که ها را از خارج فراهم میاست. ما نیاز به مواد خام داریم که آنآسا غول
مان را باید برای خرید مواد معدنی یا چیزهای دیگر مصرف کنیم. یا باید کدره ارز خارجی

 96«مان را از دست بدهیم یا آزادی را برگزینیم و کدره را از دسدت بددهیم...بخریم و آزادی
بیاییدد کمربنددهایمان را »کرد: ی ناراضی را نصیحت میکنندهگونه مصرفنگوبلز نیز ای

 97«سفت کنیم! برایمان مفید است!

10 

نه از پس تئوری از پدیش طدرح شدده بلکده بده  بنابراین فاشیسم از تدبیری به تدبیر دیگر د
گری، بده کجدا کده افدراط در نظدامیایینبیندی تجربدی و شداید بددون پیش روشی کامال

اقتصداد »بده  1918تدا  1914های د درست مث  کشورهای درگیر جنگ سال ششاندکمی
درسدت بده  1914-1918رسید. تنها تفاوت امروز و دیروز این است کده اقتصداد « جنگ

کده اقتصداد کندونی فاشیسدتی اقتصداد درحالی زمان جنگ بودمعنی واقعی کلمه، اقتصاد 
 98است. در زمان صل جنگ 

داران ناشدکیبا در بازیدابی آزادی عمد  کاملشدان ، سرمایهکه صلح شد 1919پس از 
از  پوپولتو دیتالیتااش موسولینی و روزنامده یرا خواستار شدند، حت« اقتصاد جنگ»پایان 

اکندون  99میراث جنگ، کم  مدالی شدد.« گرایی  دولت»جان  آنان برای مبارزه در برابر 
کند؟ ی در قدرت است. و چه میهای کالن اقتصادی کم  مالی بنگاهفاشیسم در نتیجه

 «.اقتصاد جنگ»یا بهتر بگوییم مجبور به انجام چه کاری است؟ احیای 
قاب  تمیز این اقتصاد، گسترش مداوم عم  دولتی است. دولدت راهبدر عدالی  یگویژ

های شدود و تمدام اندوختدهی صدنعت میکنندهدولدت تنهدا مصدرف .ک  اقتصداد اسدت
ها نظارت و ارت خارجی را به خود منحصر کرده، بر قیمتکند، تجخصوصی را بلوکه می

دهد و این دولت است که کند. دولت مواد خام را تخصیص میآزادانه کارها را واگذار می
های جدید ززم است و تصدمیم بده گذاریگیرد در کدام بخش اقتصاد سرمایهتصمیم می

مدا بده جدایی »گفدت: سولینی میگیرد و غیره و غیره... موهای جدید میاحداث کارخانه
ایم که کافی است... دولت فقط بیست و چهار ساعت به خدواب رود تدا منجدر بده رسیده
بدیش از گذشدته، »ی دکتدر شداخت: و در آلمدان بندا بدر گفتده 100«ای بزرگ شود.فاجعه
 102«تواند زمامدار امور باشد.تنها دولت می» 101«ها بدون دولت هیچ نیستند...انسان
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احوالی، این دولت، چیست؟ چه کسی تصاد را هدایت کرد. اما پشت این پریشاندولت اق
کدرد؟ آشدکارا بوروکراسدی دولدت فاشیسدتی نداتوان از حد  چندین دولت را هددایت می

گفتده:  تتانکده چنانآوردندد. آنی اقتصادی بدود کده سدر برمیمشکالت جدید و پیچیده
بده عهدده بگیدرد، بایدد دسدتگاه اجرایدی  ی اقتصاد ملی راهویداست که اگر دولت اداره»

که بنابراین بوروکراسی درحالی 103«.چه امروز دارد داشته باشدتری از آننهایت پیچیدهبی
یعنکی آقایکان  دد« صدالحان»گدذارد تدا کندد، مینمایش اسدتقالل میرورانده را بدازی می

شدوند. ایدن کنند. آنان فرماندگان عدالی اقتصداد دولتدی می« نصیحت»آن را د  دارسرمایه
. بدین آندان و دسدتگاه اسدت رسکمیفرماندهی دیگر چدون گذشدته پنهدان نیسدت بلکده 

کنند و بوروکراسی اجدرا. ایدن نقدش برقرار است. آنان دیکته می دایمیبوروکراتی  تماس 
هدای گروه»و  1934ی نون چهدارم فوریدهپدید آمدده در ایتالیدا بدا قدا« هایرسته»واقعی 

های کمیتده»های اصد  ، نسدخه1934ی آلمان با قانون بیست و هفدتم فوریده« ایحرفه
 بود. Petainمارشال پتن « سازماندهی

مشورت در تمام مسایلی که به هر نحدو بده »ایتالیا چه بود؟ « هایرسته»هدف عیان 
ه هر کجا مقامات عمومی  نگران نیداز داشدته اقتصاد مربوطند. برای آن تشکی  شده بود ک

آلمددان؟ « ایهددای حرفددهگروه»و هدددف عیددان  104«بدده آنددان مشددورت بدهددد. ،باشددند
 105«های وزارت اقتصاد.سازماندهی تماس منظم بین صاحبان صنایع و سرویس»

به اشدترا  « جنگ»مسای  مربوط به اقتصاد « ایهای حرفهگروه»و « هارسته»درون 
ی واردات مدواد خدام شدند: تقسیم سهمیهایع و بوروکراسی دولتی تعیین میاز جان  صن

برای تسلیحات، انبار کردن مواد خام و کاز برای زمان جنگ، ایجداد صدنایع جدایگزین، 
افزایش صادرات و غیره و هر کجا چیزی باید تقسیم شود، آقایان سهم شیر درندده را بدرای 

 گیرند.خود در نظر می

 در ایتالیا
هایی بدرای خریدد مدواد ی تشکی  کنسرسدیومایتالیا وظیفه« هایرسته»به  1934در سال 

داران مختلدف تقسدیم بازارهای جهانی سپرده شد تا ]ایدن مدواد را[ بدین کارخانده ازخام 
ها و های وارداتی آغاز شدد، پخدش سدهمیهکه محدودیت 1935ی پس از فوریه 106کنند.
اعدالم  1936در آغداز  107واگذار شد.« ایی رستهای با پایهکمیته»های وارداتی به پروانه

ها و بدرداری از تمدامی اندوختدهاندد و حدداکثر بهرهای آمادههای فنی رستهکمیته»شد که 
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ها هددایت باثبدات بده سدوی ایدن اهدداف ی رستهدهند... وظیفهصنایع ملی را انجام می
ویژه موظف بده حد  مشدک  ژی بهی صنعت ماشینی و متالوربرای مثال رسته 108«است.

ی ایم، کمیتدهکه دیددهچنان 1937در یازدهم اکتبر  109فلزات ویژه در ساخت هواپیما بود.
کمیسددیون عددالی »ای مرکددزی مرکدد  از نمایندددگان بیسددت و دو رسددته تبدددی  بدده رسددته

ی جوی کداهش هزیندهودر جسدت« هارسدته»زمان با قدرت فراوان شد. هم« خودکفایی
نوشدت:  Giornale d’Italia جورنالته دیتالیتامنظدور افدزایش صدادرات بودندد.  هبتولید 

جانبده و عمد  همکارانده فدراهم ی همهای مطلدوب بدرای مطالعدههای جدید پایهرسته»
 110«ی تولید نیازمند آنند.اند که مسای  ]صادراتی[ در هر مرحلهآورده

هددا رسسددای کارت  اغلدد  در عمدد  همددان»کدده رسسایشددان « ایهددای حرفددهگروه»
واردات کده همدان  بیر متعدد نظارت هایدقت با ادارهبه 1934پس از سپتامبر  ،111«بودند

ی کردند. دولت با همکاری نزدی  بدا آندان برنامدهزمان تیسیس شده بودند همکاری می
عظیم خود برای تولید جایگزین را تکمی  کرد. وقتی صندو  صادرات و فروش بده بهدای 

« ایهای حرفهگروه»تیسیس شد تا به صادرات رونو دهد،  1935ج در سال کمتر در خار
قطعده کدردنش میدان صدادرکنندگان همکداری هم در تشکی  این صندو  و هدم در قطعه

« پیشرفت سریع و منطقی صادرات»ی آنان عبارت بود از کردند. یکی از اهداف عمدهمی
 )فن در گلتز و شاخت(.« ایپیشرفت صادرات به هر وسیله»( و Kessler)کسلر 

11 

داران بدزرگ اما معدودی نادان همچنان بر این باور بودند که در رژیدم فاشیسدتی، سدرمایه
داران حکدم ای آهنی بدر سدرمایهقدرتی فراتر از دولت ندارند بلکه در عوض دولت با میله

گسترش آن آید؟ عوام فاشیست مشارکت وسیعی در راند. این توهم مصرانه از کجا میمی
خواهندد کده چندین پندارند و از دیگدران میداشتند. درواقع آنان آرزوهایشان را واقعی می

سدود « هارسدته»و « اقتصداد جندگ»ها را عوض کنند و از خواهند نقشکنند. درواقع می
سازند. آنان به عنوان  هودشانی دولتی یعنی داری را تابع قوانین مقتدرانهجویند تا سرمایه

فریبی زبانی بدرای خواهند که ثروت و قدرت داشته باشند. کمی عوامبان اقتصادی میاربا
توانند بدر رسد. اما دیگر در این زمینه نمیتخفیف نارضایتی زیردستانشان مفید به نظر می

داران در برابدر ایدن رسند مددیریتی داشدته باشدند. سدرمایهکسانی که از حرف به عم  می
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ها با اعتقاد به آزادی اقتصادی، اقتصداد جندگ را کنند. آند دفاع میشدت از خوادعاها به
مانندد تدا کار نمیپذیرند و اصرار دارند که ناخدای آن باشند. و بیتنها به اجبار شرایط می

فقیرتدری زنددانی کنندد. ایدن « گراییدولدت»ها را در عوام از این موقعیت سود جسته، آن
از اهدداف اساسدی خدود « ایهدای حرفدهگروه»یا « هارسته»داران در هراسند که سرمایه

شدت محدود شوند و به ایدن ترتید  در دام خدود گرفتدار منحرف شده در فاا و زمان به
را محککوم و رد « سوسیالیسکتی»تمامی گرایشات  گذاران دولت فاشیستی رسماقانونآیند. 

ری بده آن دسدت دراز کندد و دا. آنان بین اقدامات موقتی که ممکن است سدرمایهکنندمی
خواسدتند ایدن ریدزی شدده میای از پیش طرحی کسانی که پس از توطئهرسیاهای بیهوده

 را به سیستم پیشین برگردانند، خط فاصلی کشیدند.« گراییدولت»

 در ایتالیا
گدذار »و « بورژواسدتیزی»ای گونده« ایرسته»کرد که در سیستم ادعا می الوورو فاشیستا

برخدی »در رم نوشدت:  تتانخبرنگدار  112قاب  مشاهده است.« نقالبی اقتصاد ملیا واقعا
بخشدی بده اجدرای سیسدتم بدرای سرعت فرصتی عالیها نیز در مصوبه یها حتفاشیست

ای و تدن دردادن تمدامی مدردم، بددون تفداوت بدین فقیدر و غندی بده مصدالح ملدی رسته
 113«اند...یافته

هدایی، واکدنش خشدنی نشدان داد. فدراسدیون شی کالن در برابر چندین گرایسرمایه
ادامده داد، اگرچده در « هارسته»صنایع، سازمان خصوصی کارفرمایان به بقای مستق  از 

 یکرد و حتدی خود را برگزار میی سازنهموقعیت قانونی نداشت. کنگره« ایدولت رسته»
پیرلدی  ،رهبه حاور شخص ای  دوچه مستفیض شد. رییس کنگد 1934ی سال در کنگره

Pirelli ی دولت بیاورد که نباید در مددیریت تولیدد از فرصت استفاده کرد تا به یاد نماینده
برای نجات ی   مثال ش  دخالت دولت در برخی مواقع ضروری است ددخالت کند. بی

قدوانین اقتصدادی نبایدد نقدض  این نیازی عمومی نیست د»د اما  شرکت از ورشکستگی
عدول « از اصول مالکیت خصوصی و ابتکارهای فردی»ان هرگز نباید و کارفرمای« شوند.

 114نمایند.
هایی بدرای تمداس بدنه ها در ایتالیا صرفاهایش را چند برابر کرد. رستهدوچه تامین

. آنان صدنایع خصوصدی را همین و تمام برقرار کردن بین دولت و صاحبان صنایع شدند د
توانستند به خودی خود تولید را مدیریت کنندد. موسدولینی قدول انحصاری نکردند و نمی
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 115«چیز نیسدتند؟ها به خودی خدود، همدهآیا باید دوباره تکرار کرد که رسته»رسمی داد: 
 گوندههیچ» 116«های بوروکراتید  آن.بدنده های دولتی هستند اما نه لزومداها بدنهرسته»

مشک  دولت سوسیالیستی وجود ندارد، چراکه دولت فاشیستی گرایشی به انحصار تولیدد 
رسدانی بده جوی جلوگیری از ابتکارهدای شخصدی نیسدت. مدا آسی وندارد و در جست

او از موافقت با پیشرفتی که منجر به » 117«دهیم...حقو  مالکیت خصوصی را کاهش می
گرایی اقتصداد ملدی شدود داری دولتی... بوروکراسیبرای سرمایه deplano ی دپالنوبرنامه

خواهدد کده اقتصداد را بوروکراتید  ی  از شدما نمیمن معتقدم که هیچ» 118«زد. سر باز
 119«کند... منجمد کردن واقعیت زندگی اقتصادی، واقعیتی پیچیدده و رو بده دگرگدونی...

 120«یم.ی پرهیبت کارکنان دولتی ندارما گرایشی به ده برابر کردن چهره»

 در آلمان
ای، ساختار اقتصدادی هددایت شدده از رفهحهای گروه»در تشک  فولکییربووباختر عوام 

دولت ناسیونال سوسیالیستی اقتصاد »  121«کردند.جان  سوسیالیسم آلمان را مشاهده می
و خواسدت و اهدداف  ،را در اختیار دارد... قوانین مبهم آزادی اقتصادی دیگر معتبر نیستند

هددا مددی شددود... ناسددیونال سوسیالیسددم پددس از بیسددت و یدد  مدداه دولددت جددایگزین آن
 122«.قدرقدرتی، ارباب اقتصاد شده است

بودنددد کدده شددرایط بددرای مددوج جدیددد  عقیددده عددوام بددر ایددن 1937در پایددان سددال 
در برابر های نازی نبردی و دیگر روزنامه فولکییر بووباخترمهیا شده است. « گراییچپ»

ی کارگری دکتر لدی و شدرکت غدذایی جبهه 123شمار تسلیحاتی آغاز کردند.سودهای بی
 124را کردند. سازی صنایع جنگیملیوالتر داره تا آنجا پیش رفتند که درخواست 

آندان بدا  .کدردداران بدزرگ را افدزون میچنین عقایددی بده تددریج نداراحتی سدرمایه
چه بهشان سپرده شده بود موافو نبودندد. کردند جز آنکه کاری نمی« ایهای حرفهگروه»

ها نباید اجازه دهند تدا سازمان»نوشت: این  Frankfurter Zeitung فرانکفورتر تسایتون 
ها را به شدت محدود نموده ومزایایشان در خود مستحی  شوند. باید بوروکراسی این گروه
اجتمداعی »گرایی طیدف دولدت 125...«نباید فراتر از آنچه که تاکنون بوده، گسدترده شدود

ی تدالش دولدت محافد  صدنعتی از مشداهده»به آزار صاحبان صدنایع ادامده داد: « شده
ناسیونال سوسیالیستی بدرای خاتمده دادن بده مشدکالت بدزرگ رودررو از راه دخالدت در 

 Der Ringرین   درو ارگان کارفرمایان به نام   126«مدیریت تجارت داخلی هراس دارند...
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ای اقتصاد اجباری زاده شده اسدت. اثدرات همچون زمان جنگ گونه»ریاد خطر سر داد: ف
شود که استقالل صنعت هصوصی را محو منجر به وضعیتی میآن حتما شدیدتر وعمیقتر 

ی این خطدر . ضرورت بسیار دارد تا به چهرهشوداقتدار دولتی جایگزین آن می نماید ومی
پیشرفتی با اصولی که منجر به پیدایی رایش سوم شد منطبدو نگاهی بیندازیم چراکه چنین 

 127«نیستند.
که »سازی صنعت تسلیحاتی رایش ویژه از ملی، محاف  صنعتی به1938ی در ژانویه

در هدراس بودندد. سدخنگوی آندان در  ،128«دانستنداطالعات دقیو وقوع آن را نزدی  می
سدازی ی ملیت و بدا هرگونده برنامدهشتاف به دیدار هیتلر Berchtesgartenبرختس گارتن 

 129شدت مخالفت کرد.صنعت جنگ به
گذاران رایش سوم قاطعانه این ناراحتی را برطرف کردند. دکتدر شداخت هرگونده قانون

ها در گرایی را رد کرد. این گروهدر افزایش بوروکراسی یا دولت« ایهای حرفهگروه»تالش 
اش عدزل کنندد. را ازمسدئولیت شخصدی توانستند ید  ریدیس تجداریهیچ موردی نمی

هدا گدروه منتهدی دوجین ازبه ریسدمانی  تشکیالت فردی تا جای ممکن مستق  هستند و
 130شدود.شوند، هر سازمان افراطی به صورتی مخرب به نابودی روح ابتکار منجرمینمی

هدایش ادامده هدا و فعالیتاقتصداد خصوصدی بایدد بده تالش»اقتصاد ملی نشده اسدت، 
شاخگی اقتصاد را تواند به تنهایی مکانیسمی به گستردگی و شاخهدولت نمی» 131.«دهد..

های اقتصادی، انگیزش عالیو فردی هسدت و خواهدد ی تمام فعالیتتحوی  بگیرد. پایه
تواندد اقتصداد را بود. ناسیونال سوسیالیسم اصلی را پدید آورده که بر اساس آن دولدت می

 132«شود...گر نمیمعاملهحمایت کند اما خودش 
دکتر شاخت وزارت اقتصاد را تر  گفت اما جانشینانش گوریندگ و  1937در نوامبر 

کده در نمایشدگاه کدونیگزبرگ  گفتند: فوند  در سدخنرانیفون  به همان زبان سخن می
Koenigsberg  :هیچ ادعایی از ایدن دعدوی کده برخدی در خدارج دارندد »ایراد کرد گفت

داری دولتدی های آلمان را ی  سیستم نظارت اقتصادی وسدرمایهکه برنامه تر نیستاشتباه
ی افدراد مخالفدت توانیم با قدرت خالقدهبه استثنای ابتکارهای شخصی بدانیم... ما نمی

 133«ایمایم بلکه مقررات موفقیت را سداختهکنیم... ما مقررات دگم اقتصادی پدید نیاورده
طرح نزدیکان ژنرال گورینگ »ی از برلین اعالم داشت: پیام 1938ی سی و یکم ژانویه در

سازی مانعی است بر بوروکراسی صنعتی اند... ملیسازی صنعت سنگین را انکارکردهملی
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فون  در هفتم فوریه در مراسم انتصابش بده عندوان .« ُکشدو ابتکار صاحبان صنایع را می
تکار فردی شود... اقتصاد خصوصدی ی چهارساله نباید مانع اببرنامه»وزیر اقتصاد گفت: 

کده  جاسدتجالد  این 134«کنندد.و عمومی رقی  نیستند بلکده یکددیگر را تکمید  می
سدهیم بودندد، گرچده « چهارسداله یبرنامده»و« اقتصداد جندگ»نظامیانی که در رهبری 

هددای بودنددد، امددا مبارزه« دفککاع ملککی»سککود خواهددان نظددارت شدددید بددر صددنعت بدده 
سددازی تردیددد مخددالف ملیکردنددد و خددود را بیرا تیییددد نمی عددوام« سددتیزیسرمایه»

در وزارت جنگ قاطعانده « اقتصاد جنگ»ی سرهنگ توماس رییس اداره دانستند. مثالمی
کنار گدذارده شدده اسدت. اقتصداد  قانون تا جای ممکن به نفع ابتکار شخصی»گفت: می

ران باید پول بسدازند. ایدن گکند... معاملهجنگ آلمان، صنعت جنگ را سوسیالیستی نمی
 135«کاری است که آنان باید انجام دهند.
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رسیدند، محافد  صداحبان صدنایع ی چهارساله و خودکفایی به ثمر میکه برنامههمچنان
دادندد. ایدن بددین عالقگی از خود بدروز میهای ناراحتی، نگرانی و بیبزرگ آلمان نشانه

آنان هنوز هیچ نبودند و  ؛فرصت ابراز داشتند معوا« اجتماعی»های گرایش دلی  نیست که
چده کده بده سدالیان آن ؛بدود داران در معرض خطر فوریسرمایه منافع نه به این خاطر که
مدی شماری بخشیده بود و سودهایی که همچندانهای بیها موجودیانباشته بودند به آن

حد باور بود. در ژرفنای ناراحتی آنان این نکته نهفته است که رژیمی  بیشتر از بردند بسیار
خواهند و آن را به قدرت می رسانند باید رژیمی باشد که تنها خودشدان از آن سدود که می

ببرند و خودشان تا میز استخوانش را بمکند، ]اما این رژیدم[ بهدارش را گذراندده اسدت. 
های نخسددتین، در سددالرژیییم کنددد. ی میکددم و نامحسوسددانه، سددودها رشددد کمتددرکم

های سدنگینی بدر آندان های مالیاتی را بر آنان باراند و اکنون اقتصاد جنگ مالیاتمعافیت
 ها اجدازه داد تدا ازهای نخستین حکومت به آنتحمی  کرده است )باز را ببینید(. در سال

ندون نیازهدای اقتصداد اک ،های انحصداری را تثبیدت کننددگرایی اجباری، قیمتراه کارت 
ها کرده است. آنان ناراحتندد ها و قیمتجنگ دولت را مجبور به نظارت شدیدتر بر کارت 

ینگکه هنگامی که  کند، چه اثری بدر ی بازار میمقادیر زیاد آهن و فوزد روانه ورک ک گور
ینگ ورکرسد که شد که روزی می گذارد )ادعاها میها و وضعیت کارت قیمت  شش گور
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ی بزرگترین تراست، یونایتدد اسدتی  به اندازه تقریبا میلیون تن فوزد تمام نشده تولید کند د
در  136شش میلیون و دویسدت و هشدتاد هدزار تدن تولیدد کدرد(. ،1936-37که در سال 

هاسدت بدوده، ها اعتماد داد که نرخ سود از هرچه که مدتهای نخستین، رژیم به آنسال
)با سود تامین شده(  جایگزینمشارکت اجباری آنان در صنایع  بیشتر خواهد شد، اکنون

خلدو باشدند! دهد. در واقع آنان حو دارندد کجهای بازار میای در حد نرخبه آنان عایدی
سدهام صدنایع  ،آوردند که چون مدر  قاب  اتکایی برای ناراحتی از سود کم به دستچنان

 برلین سقوط کرد. در بازار بورس 1938ی بزرگ در پایان ژوییه
دویچته شددند. تر میهای بوروکراتی  هر روز غیر قاب  تحمد زمان، محدودیتهم
ی بدزرگ بیدان داشدت: یکی از سدخنگویان سدرمایه Deutsche Volkswirt ویرتفولکس

زنندد! می لعنت بر صاحبان صنایعی که به صورت اتفاقی از انجدام تعهداتشدان سدر بداز»
یج بکر آندانیم به جاکه میازآن هکا تحمیکل زحمت ممکن است تا تمام وظایفی راکه به تدر

 137«نشانیم...رونمیفهشم هود را  ،شده انجام دهند
فریبان عامی بلکده از بنابراین صاحبان صنایع شروع به ایرادگیری کردند نه تنها از عوام

کرد. کسدی کده خود را وقف آنان  ک مردی که بیشتر از همه برایشان کار کرد، کسی که به
که خود او مجبور به تامین ها را از محدودیت معاف دارد درحالیش  آماده بود تا آنبی

هدا و هرمدان به هر قیمتی نبود. اغل  تصدادماتی میدان آن« ی چهارسالهبرنامه»موفقیت 
سیصدد رهبدر »گوریندگ بدا گدرد آوردن  1936مد. در هفدهم دسامبر آگورینگ پدید می

داد. بدر اسداس « نیاز به تجهیدز فدوری صدنایع آلمدان»نان نوید و اطمینان به آ« اقتصادی
شگفتی بسیاری در میان شکنوندگان برانگیخکت، ی او در برلین، بیانیه تانی خبرنگار گفته

گاه کرد و آنان را به دلیل سستی در به  ینگ با هشونت صاحبان صنایع را از وظایفشان آ گور
 1937گورینگ در دسدامبر  138.ی چهارساله سرزنش کردامهی عظیم برناجرا درآوردن ایده

تجارت باید این را در  کند که در تحلی  نهایی »نوشت:  ی چاارسالهبرنامهی نامهدر گاه
یانموازنهبستن وظایف محوله زنده است و نه با  کار با به  139.«ی مقادیر سود وز

ی چهارسداله برنامدهتااد دیگری در منافع سب  شد که بخشی از صنعت کدالن بده 
های عالقه شود. صنعت صادراتی شکایت داشت که قربانی شده است. برخالف یارانهبی

صندو  صادرات و فروش به بهای کمتر در خارج، صادرات آلمدان در تمدامی بازارهدای 
تدر شدد. خارجی کاهش یافت. و این، در شرایطی که اقتصاد جهانی رو به افول بود وخیم
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رندیش وسدتفالیا در یادداشدتی  سنگ  غالذهای  ویژه بارونصادراتی به سخنگویان صنعت
صادرات بدا  140نارضایتی خود را بیان داشتند. 1937اعظم هیتلر در ژوپن رخطاب به صد

« کنددبوروکراتی  تبددی  می ی کاز را به ی  فعالیت صرفامبادله»همه نوع تشریفات که 
 د خام است: اینها ]یعنی مدواد خدام[ تقریبدارو به خفگی است. صنعت صادراتی فاقد موا

آنان بر قرض گرفتن کارگران »باشد: منحصر به صنعت تسلیحاتی هستند. فاقد کار نیز می
، تدا آندان را بده صدنایع جنگدی یدا «ورزنددهای مشخصی از صدنعت اصدرار میاز شاخه
کنندگان به مصرف تواندباشد: نمیهای ترکیبی منسوب سازند. فاقد سرمایه نیز میفرآورده

د بپردازد. بدازار نددارد:  رشد ضروری استکه در رقابت روبه خارجی اعتبارهای زیادی د
ی خودکفایی انزوای  اقتصاد آلمان در بازار جهانی بود. ایدن یادداشدت بدا نداراحتی نتیجه

معلوم شده که تجارت خارجی کشورهای مهم جهانی بستگی به »ساخت: خاطرنشان می
دارد کده سداعت بده جهدت بنابراین صنعت صادراتی درخواست می« مان ندارد...بازار آل

و آندان نبایدد صدریح  امدا د»عکس بچرخد و تماس با اقتصاد جهانی از سرگرفته شدود. 
یان ارز  پول محلکی باشکد و بکه تنهکایی د  باشند بازگرداندن اقتصاد به مدار جهانی که به ز

 .«دکفایی را اجرا کند ایرممکن استهایی چون تسلی  دوباره و هو فعالیت
به بروکس   1937دکتر شاخت سخنگوی صنعت صادرات شد. او در سیزدهم آوری  

خواهد پول رایج را در نرخی جدید تثبیت کندد و معتقدد می»ای گفت: رفت و به گاهنامه
تواند تامین آمادگی آلمان به همکاری در چنین تعهدی را بدهدد. سدب  آزادی است می

 «ان خواهد شد...آلم
و خودکفدایی کده از جاند  آن بخدش از « ی چهارسدالهبرنامده»اما هواداران افراطی 

 شددند عجالتدازنده بدود حمایدت می« اقتصاد جنگ»صنعت سنگین که به خودکفایی و 
دکتدر شداخت بایدد وزارت اقتصداد را تدر   1937ششم نوامبر  پیروز شدند و در بیست و

 شد.بازی گورینگ جایگزین او میش هگفت و فون  عروس  خیممی
ربط به بحران سیاسی ویژه صنعت صادراتی، بیناراحتی صنعت بزرگ در مجموع و به

( نبود که منجر به برکناری مارشال فن بلومبرگ و ژنرال فن 7 )بخش 1938ی چهارم فوریه
ی میندهظاهر نیدز در زفریچ شد. اما چنانکه دیدیم آن بحدران بده سدازش خدتم شدد و بده

« ی چهارسدالهبرنامده»اقتصادی به سازش میان هدواداران سرسدخت و حامیدان ظداهری 
وزیری بدون وزارت شد که این بده او اجدازه  1937انجامید. دکتر شاخت در پایان نوامبر 
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ی چهارسداله، بدرای ید  دوره 1938داد تا مشاور حکومتی باشدد. او در مداه مدارس می
برگزیده شد. گورینگ وفون  در چند مورد آشکارا بده    بانکرایشدوباره به عنوان رییس 

 141«باقی ماند. شاخت عق  کشید و: »فرانکفورتر تسایتون اوتعظیم کردند. به تعبیر 
ادامه داد، امدا آشدکارا کوشدید « ی چهارسالهبرنامه»گرچه حکومت رایش به اجرای 

های صدنعت صدادراتی در ویژه به چندی از درخواسدتصاحبان صنایع را دلداری داده به
های آنان برای مواد خام و ارز خدارجی رضدایت داد. گوریندگ در ی افزایش سهمیهزمینه
برگزیدد « ی میانجینماینده»منحصر به فرد را به عنوان  Neuman، نویمان 1938ی ژوییه

 142ی او گذارد.و یافتن راهی برای سازش بین اقتصاد جنگ و مصالح صادراتی را به عهده
داد تا پیمدان مدونیخ را لیدو سربازی خواندن همگانی که به هیتلر اجازه می آشوب  به

ی رود داندوب و ی آلمان. کشدورهای حدوزهکند به نظر مهلتی بود برای اقتصاد ورشکسته
شددند. اگدر آلمدان « آلمان بزرگتر»بالکان که اقتصادشان مکم  اقتصاد آلمان بود، اقمار 

ی عظیم گمرکدی زیدر لدوای خدود درآورد، فدوری را در اتحادیهشد این کشورها موفو می
هدا نیداز داشدت و مدواد اش نومیدانه به آنآورد که صنعت صادراتیمی بازارهایی به دست

 نمود.اش را نیز فراهم میخام ضروری برای اقتصاد جنگی
دشمنان  امپریالیست  امپریالیسدم آلمدان، خطدر پدیدد آمدده از چندین تقویدت قدوای 

ی کشدورهای حدوزه« دوسدتی  »خوبی در  کردند و ابتدا بدا خریددن قتصادی رایش را بها
دسدتی ی درگیری تسلیحاتی بدر آلمدان پیشد و سپس با اقدامات سنجیده با طال دانوب د
 کردند.

مددت بدرای دانست که بازارهای اروپدای مرکدزی در طوزنیی خود میهیتلر به نوبه
جندگ بدا  هبی تردیددی  کندد. اواز مشدکالتش کفایدت نمی داری آلمدانرهانیدن سرمایه

انداخت. دستگاه تشدکیالتی مخدوف مخالفانش نداشت و خود را به فتح بازار جهانی می
 نایستاد. ها از حرکت بازو سال شروع به چرخش کرد د

13 

مدوم شدده  و شدوری بده خودکفدایی اقتصداد  مهدرباید دانست که اگر صنعت سنگین نیمه
کردند حو بیشتری بدرای های صنعت سب  که برای مصرف داخلی کار میشداشت، بخ

هدای گدران مخالفت داشدتند. آندان بده دلید  تسدلط بیشدتر صدنعت سدنگین از راه قیمت
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دیدند که پرداختند. آنان میهای زیادی میها و از این دست، هزینهآزت، سوختماشین
کنندد. و ها، به صورتی باثبات کم رشد میی تودهبازارهایشان به دلی  قدرت خرید کاهنده

های وارداتی، از کمبود مواد خام داده شده به تسلیحات در مصرف فرآورده به سب  برتری  
ی صنعت شدند. در ایتالیا این مشک ، مسیلهدر رنج بودند و بحران شدیدی را متحم  می

پوشا ، پوست و چرم،  نساجی، پشم، ابریشم اص  و صنایع مشابه بود و در آلمان صنایع
ای سدی سداعت کدار صنایع پوست و چرم تنها هفتده 1937از این دست. در سال  و رادیو

کردند و نساجی، بیست و چهار ساعت. شاخص سداعت کداری در صدنعت نسداجی می
 .9/84بود و در صنعت پوشا   9/82را صد بگیریم(،  1929)اگر سال 

14 

 ک  از هستی ساقط شد.ا به قدرت رساند، بهی میانی که نارضایتیش فاشیسم رطبقه
گذاری، حقدو  بازنشسدتگی و مزایدا( انداز، سرمایه)از پس صاحبان درآمدهای ثابت
سدازی ی تسلیحپرداختند، اکندون هزیندهی تسلیحات را میکه در همین جنگ آخر هزینه

داد دست مدیدر کشور از  خریدش را پرداختند و همچنان که پول ملی قدرتدوباره را می
 شد.تر میزندگیشان مشک 

یابی مواد خدام و هدم از نداشدتن هم از کم داران کوچک و افزارمندان مستقلکارهانه
بددا »در آلمددان قددول داد کدده آنددان را  مبددازار در رنددج بودنددد. حددزب ناسددیونال سوسیالیسدد

قدول  ی عمد  بدهها راضی کند اما دیگدر مسدیلهها و شهرداریهای رایش، ایالتسفارش
به صنعت سنگین ارجداع ا های تسلیحاتی منحصردرست به این دلی  که سفارش ،نیست

بدرای بازگشدت بده اقتصداد « دور معکدوس»فاشیسم در هر دو کشور قدول  143«شوندمی
کده چنان(. اما آن4 داران بزرگ را داد )بخشپا و بریدن انحصار سرمایهتولیدکنندگان خرده

ی رسدید بده هدر روش ممکدن، انحصدارهایی را کده وعدده که بده قددرتایم، همیندیده
 دردسرشددان را داده بددود تقویددت نمددود )بدداز را ببینیددد(. فاشیسددم صددرفابازگرداندددن بی

بخشدد. در ایتالیدا از داری به سوی تمرکز و مکانیزه کردن را شدت میهای سرمایهگرایش
شدان... ود کدردن استفادهها یا محدآیا به سمت خراب کردن دستگاه»پس این پرسش که: 

ای است... بازگشت به عق  ح  بچگانهاین راه»موسولینی پاسخ داد: « کنیم؟حرکت می
 سیسم مشخص افزارمندان برایرمانتی»در آلمان دکتر شاخت  144«هرگز سودمند نیست.
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ماشدین ریسدندگی »گرا آورد که: بورژوازی واپسرا به سخره گرفت و به یاد خرده« گذشته
جایگزین دو  شده است و موتور الکتریکی جایگزین آسیاب آبی... صدنعتی کده از ایدن 

المللدی وارد رقابدت بدا ی بیندر گسدتره تواندهای تولید ماشینی استفاده نکند، نمیروش
 145«دیگر کشورها شود.

انگیز بدود. در ایتالیدا در وضعیت صنعت کوچد  و متوسدط در هدر دو کشدور رقدت
ی بدیش از دویسدت و هنگامی که بیست شرکت بدزرگ بدا سدرمایه 1934-35 هایسال

ای را گزارش دادندد، نده پنجاه میلیون لیره، سود خالص ششصد و هفتاد وپنج میلیون لیره
ی کمتر از ی  میلیون، ضرر خالصی افدزون هزار و صد و چه  و چهار شرکت با سرمایه

ششصدد و چهد  و نده شدرکت بدا  زمدانبر نود و پنج میلیون لیدره را گدزارش کردندد. هم
ی در گردش خود را از دست دادندد درصد سرمایه 49/60ی کمتر از ده هزار لیره، سرمایه

درصدد  29/92ی بین ده هزار تا بیست و پنج هزار لیدره و دویست و نود شرکت با سرمایه
 146آن را ضرر دادند.

  میلیون مار  داشدتند، ای بین پنج هزار تا یهایی که سرمایهدر آلمان، تعداد شرکت
به سه هزار و هشتصد و پنجاه عددد در  1931از هفت هزار و پانصد و دوازده عدد در سال 

 147رسید. 1937سال 

ویژه سرسختانه با مقررات اقتصادی فاشیستی مخالفندد. آندان از طرفدی تاجران کوچ  به
شددند زرگ حمایت نمیهای بآمیز فروشگاهکه امید داشتند در برابر رقابت جنایتچنانآن

پدیددد آمددده بدده دلیدد   ،فروشدیهددای عمدهو از طرفدی دیگددر، در دوراهددی افددزایش قیمت
 گیر کرده بودند. فروشیهای خردههای زیرکانه و انجماد در قیمتادغام

 در ایتالیا
با وجود تندزل، از زمدان ظهدور فاشیسدم بده زیدان تجدارت  های بزرگدر ایتالیا فروشگاه

با هددف »جا در سنا از اقدام مشخص آن Volpiثباتی کردند. ارباب ولپی  رشد با کوچ 
فسخ تدریجی تجارت کوچ  و ابداع تشکیالت بزرگ، متمرکدز و تجداری کده مقامدات 

 148، ابراز شادمانی کرد.«راحتی بر آن نظارت داشته باشندبتوانند به
حکمی در  ردند. مثالپا را غر  کشدند تاجران خردههایی که هرساله بیشتر میمالیات

درصد افزایش داد و مقدرر داشدت کده هدر  3به  5/2، مالیات بر فروش را از 1937نوامبر 
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هدای کده پیشدتر فروشمقدار فروش بیش از ی  لیره شام  مالیات خواهد شدد، درحالی
 149کمتر از ده لیره، معاف از مالیات بودند.

فروشدی و ی عمدهرونددههدای بازکاسبکاران کوچ  نیز بدرای اخدتالف بدین قیمت
شدد، مالیدات فروشی که به طور مصدنوعی از جاند  دولدت پدایین نگده داشدته میخرده

های نظدارتی بدر کمیسدیون ،1926پرداختندد. حکمدی قدانونی در شدانزدهم دسدامبر می
فروشدی را تنظدیم های خردهکه به تاجران مجوز بدهند و قیمت داشتشهرداری مقرر می

هدا تصدوی  شدد و پیدرهن ، کاهش کلی ده درصددی در قیمت1930ر نمایند. در دسامب
های قیمدت خدود را رحمی کاسبکاران کوچ  را مجبور کردندد تدا برچسد ها با بیسیاه

دولت فاشیستی نمایش خود را تکرار کرد و به فدراسیون  1934تعویض نمایند. در آوری  
یگر کاهش راضی نیستند از انجمنی که به ده درصد درا تجارت دستور داد تا تمام تاجرانی 

فروشی به شدت بدا های خردهها و دکان. و با بستن فروشگاهاخرا  کند اندکه به آن وابسته
فروشدی های عمدهشاخص قیمت 1938ی و ژانویه 1934ی آنان برخورد کرد. بین ژانویه

های ص قیمتکه شاخرسید درحالی 141به  100ی غذایی از ی عمدهبرای بیست فرآورده
 150رشد کرد. 129به  100ها از خرده فروشی برای همان فرآورده

 در آلمان
شدند و نده آنگونده کده ناسدیونال سوسیالیسدم « عمومی»های بزرگ نه در آلمان فروشگاه

ها هایشان محدودیتی یافتند. رایش سوم خشنود به بستن رستورانوعده داده بود در فعالیت
را بده « سدالمتی تجدارت»چیدندد، هدا را برمیا اگر آنیو حت د دهای بزرگ بودر فروشگاه

، 1935ی (. بعدها، حکدم اول فوریده1933ی انداختند. )قانون پانزدهم ژوییهخطر نمی
 «.غذا سرو کنند»اجازه داد در شهرهای بزرگ « درجه اول»های بزرگ دوباره به فروشگاه

ظر شرایط اقتصدادی، رهبدری حدزب در من»رودولف هس به نام هیتلر اعالم کرد که: 
گیدرد... های بزرگ شود  نامطلوب در نظر میفروشگاه ضربه زدن بهکه سب   هر عملی را

در بهدار  151«دارد...نیز اعاای حزب را از انجام هرگونه عملی در برابر آندان برحدذر مدی
ی مسدیلهفدراسیون تجارت و صنایع ناسیونال سوسیالیستی دوباره اعالم کدرد کده  1934

ها محددود نشدد نه تنها فعالیت این فروشدگاه 152های بزرگ مطرح نیست.بستن فروشگاه
هدا مدار  بده نجاتشدان شدتافت )کارشدتات بلکه دولت ناسیونال سوسیالیستی بدا میلیون

Karsradt تیتز ،Tietzنرخیتد »های  بدزرگ و (.ترکی  تجاری پدید آمده بدا فروشدگاه »
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درحالی بود که شانزده هزار کاسبکار کوچ  )فقط هفت هدزار رشدی باثبات یافت و این 
 153هایشان شدند.نفر در برلین( مجبور به بستن فروشگاه

فروشی و نظدارت های عمدهنسبت ایتالیا، خرده کاسبکاران بیشتر از افزایش قیمتبه 
بده « میمور تنظیم قیمت»فروشی آسی  دیدند. در پنجم نوامبر های خردهرسمی بر قیمت

فروشی داشت و تاجران کدوچکی را کده های خردهگمارده شد. او نظارتی تام بر قیمت کار
سدختی جریمده فروختندد بهمی هدای تثبیدت شددهکازهایشان را به بهایی بیشتر از قیمت

پایین آوردن بست. در همان زمان، نبرد بزرگ هایشان را میکرد )تا هزار مار ( و میازهمی
خدود را در برابدر  1933هدای  سدالبرداریها سپرده شد کده بهرهایهوهها به پیرهن ققیمت

اش به نیز تکرار کردند. هیتلر در بیانیه« آریایی»پای تاجران یهودی، علیه کاسبکاران خرده
هدا ما در برابر کسدانی کده بدرای افدزایش قیمت»گفت:  1935ی نورمبرگ در سال کنگره

هدا را بده کنیم و اگدر نیداز باشدد آنیم. درندگ نمدیکنرحمانه عم  میکنند بیتالش می
 154«فرستیم.ها میاردوگاه

 مسکتقلهای ی رستهفریبانهتاجران کوچ  که فاشیسم به آنان قول عوامو  «دارانکارخانه»
ها را دسدت و پدا بسدته ( منح  شده، و آن4 )بخش« هارسته»را داده بود، از طریو همان 

 شان دادند.منان مستقیمتحوی  انحصارگران بزرگ، دش

 در ایتالیا
داران کوچ  هدیچ سدازمان مسدتقلی نداشدتند بلکده فدراسدیونی ، کارخانه1934تا سال 

داشتند پیوسته به فدراسیون عمومی صدنایع، سدازمان قدرتمندد صداحبان صدنایع کدالن. 
های منفدراسیون فاشیستی  انج زیر نظرای نداشتند بلکه تاجران نیز سازمان جداگانهخرده

قرار داشتند. پس از   د های بزرگ بودزیر قیمومت صاحبان فروشگاه که مستقیما تجاری د
که نماینددگان مسدتق  داشدته داران کوچ ، به جای اینکاسبکاران و کارخانه 1934سال 

جدید تقسیم شددند. از « یرسته»اقتصادی خود به بیست و دو  یباشند، بر اساس شاخه
دادنددد، نفددوذ را تشددکی  میها اقلیتددی بیدر هددر کدددام از ایددن رسددتهجددایی کدده آنددان آن

 155داران بزرگ بودند.شدت وابسته به سرمایهنمایندگانشان در واقع به
داران و افزارمنددان کوچد  دو هدای چدوبی، کارخاندهی فرآوردهبرای مثال در رسدته

ی نجداه نفدر، در رسدتهی نساجی ید  نفدر از پدر رسته ،نماینده )از سی نماینده( داشتند
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ی پوشا  سده نمایندده از چهد  و آزت، دو نفر از پنجاه نفر، در رستهمتالورژی و ماشین
ی نمایندده، در رسدته هسیی کتاب و کاغذ ید  نمایندده از بیسدت و سه نماینده، در رسته

ی شیشده و صنایع استخراجی ی  نفر از بیست نفر و دو نفر از بیست و پنج نفر در رسدته
در « ی کارکنداننمایندده»ی کارفرمایان و سده رامی . ]بخش[ تجارت، تنها سه نمایندهس

های شیمیایی و پوشا  داشت. از هر کدام اینها چهدار های چوب، نساجی، فرآوردهرسته
ی متالورژی، دو نماینده در کتاب و کاغذ و شیشه و سرامی  و ی  نفر در نماینده در رسته

ی هدم نمایندده ،بکدون تفکاوتداشت. و این نمایندگان تجاری، صنایع استخراجی وجود 
 ای بودند.های بزرگ و زنجیرهی فروشگاهخرده کاسبکاران و هم نماینده

 در آلمان
فروشدی ی تجدارت خردهی مستق  تشکی  شد. یکی رستهدو رسته 1933در آغاز ماه می 

. در ر س هر دو رسته، رهبر ی افزارمندانهای بزرگ( و یکی هم رسته)انحصاری فروشگاه
ها اسدتقالل خدود را مددت قرار داشت. اما این رسته Rintelenی میانی، دکتر رینتلن طبقه

اش خلع ید شد و هنگامی که در سال زودی از رهبریزیادی حفظ نکردند. دکتر رینتلن به
ی تجددارت تقسددیم شددد، رسددته« ایهددای حرفددهگروه»تمددام اقتصدداد آلمددان بدده  1934

ای گروه حرفده»ن بهی افزارمنداشد و رسته« ای تجاریگروه حرفه»فروشی تبدی  به خرده
وزیر اقتصاد و به تعبیر دیگدر فرمانددهی عدالی  هر دوگروه زیر نظارت شدید«. افزارمندان

شدد بلکده تاجران میعالوه، گروه تجارت نه تنها شام  خردهصنعت کالن قرار گرفتند. به
 گرفت. هییت مدیره سه عاو داشت، یکدیای را نیز در بر میهای بزرگ و زنجیرهفروشگاه

ای بدزرگ بدود و دیگدری مالد  ید  فروشدگاه از آنان دارای ی  شرکت فروشگاه زنجیره
 156بزرگ.

 





 

 
 
 
 
 

 بخش دهم

 فاشیسم در قدرت: هط مشی کشاورزی

یازی بده قددرت نده تنهدا از جاند  (، فاشیسم پیش از دست1 ایم )بخشچنان که دیدهآن
ام پیدروزی نیدز هنگدداران بزرگ نیز کم  مالی شد. بده صاحبان صنایع که از سوی زمین

داران ها جلوگیری نماید. و با این کار هم از زمدینتالش کرد تا از سقوط منافع هر دوی آن
یابی به خودکفدایی و اسدتقالل دف دیگری را تقویت نمود: دستسپاسگزاری کرد و هم ه

ی مواد غذایی. و به اراضی بزرگ بدرای کشداورزی قدوی، علمدی و مکدانیزه ملی در زمینه
 های کوچ  داد.های بسیار بهتری نسبت به قطعه زمینوام

ی یدهداران بزرگ ید  زخواهد تا عالوه بر زمینعالوه فاشیسم به دزی  سیاسی میبه
محدود کشاورزان میانه پدید آورد که از جان  پشتیبانان مورد اعتماد رژیم به کدار گرفتده 

 ها نیز پایگاه اجتماعی وابسته داشته باشد.شوند تا روی زمین
بدا « مندافع کشداورزی»سرانجام، مقررات کشاورزی فاشیسم گرایش بده آشدتی دادن 

دهقاندان  یه ینه هد ب داران بزرگو زمیندر واقع منافع صاحبان صنایع  د« منافع صنعت»
کندد: داری از دهقاندان کوچد  دفداع نمیفقیر و پرولتاریای شهری دارد. در برابر سرمایه

 کند.داری را تکمی  میخواری سرمایهبرعکس، زمین

1 

ی  تقسدیم فریباندهفاشیسم برای بده دسدت آوردن پشدتیبانی خدرده دهقاندان از اعدالم عوام
که قدرت را به دست گرفت، مراقد  اسدت تدا ورزد اما همینهای بزرگ غفلت نمیزمین
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کند، بده چند هزار هکتار را واگذار می« سازیمسکونی»این کار را انجام ندهد. اگر برای 
گدذارد، نخورده بداقی میدسدت اقدامات، اراضی بدزرگ را تقریبداعنوان استتار است. این 

های بزرگ و متوسط کند تا زمینفاشیسم در واقع مخالف تقسیم اراضی است و تالش می
 جور کند. و داران بزرگ[ جفتی خرده دهقانان، دوباره ]برای زمینکشاورزی را به هزینه

 در ایتالیا
ی ، در نخستین کنگدره1922در ژوپن  یر پا گذاشت حتهای خود را زیفاشیسم ایتالیا قول

در  1فاشیستی، موسولینی اهمیت کمدی بدرای انقدالب ارضدی قاید  شدد.« هایاتحادیه»
هدا بده از جان  کاتولی  *اراضی بزرگنویس قانونی مسکونی کردن ، پیش1922تابستان 

از طریدو  ای وندویس بده صدورت موازندهمجلس اراپه شده، تصدوی  گردیدد. ایدن پیش
مشخصدی کده کشدت  های بزرگ  برداری از زمینسازی برای بهرهی ملی مسکونیمؤسسه

چندان کردند بدود. امدا ایدن برنامده آنها به بدی کشت میشدند یا صاحبانشان در آننمی
ای تلدخ کشداند و نخسدتین اقددام بزدزنه بود که گدروه پارلمدانی فاشیسدتی را بده مبدارزه

که سنا بده آن توجده کندد. در رکشی به رم برچیدن آن بود پیش از آنموسولینی پس از لشک
را کده  1919در دوم سدپتامبر  Visochiحکومت، حکم ویسدوکی  1923ی یازدهم ژانویه

های آیش به دست دهقانان را قدانونی کدرده بدود، لیدو تعدادی از موارد اشیال زمین موقتا
ها را به ضرر شخم زدندد و سدپس بدا زمین که ابتداکرد. غاصبان ناراحت زمین پس از این

هدا را، بددون پاداشدی، بده ها را بهبود بخشیدند، مجبور شدند تدا زمینشان آنعر  جبین
 2صاحبان قدیمشان تحوی  دهند.

های بزرگ دست نزد. و ززم است گفته شود کده فاشیسم هرگز به زمین 1923پس از 
ی ا به عنوان راهی به سدوی توزیدع دوبدارهر« اصالح عمومی زمین»ی تالش کرد تا پروژه

خا  ایتالیا برگزار کند. اما تفاوت زیادی بین حرف و عم  وجود دارد. فاشیسدتی بده ندام 
رژیدم »ی ایدن موضدوع نوشدت: ای دربدارهدر جدزوه G.C.Baravelliجدی سدی بداراولی 

تهکای منهدا اعتقداد دارد... و بدا فاشیستی به اهمیت ساختاری مالکیدت خصوصدی زمین
هنگامی که مجلس در دوازدهدم دسدامبر  3«گذارد...... به اص  مالکیت احترام میافراا

وزیر کشاورزی، تامین داد  Acerboها ر ی داد، آچربو به قانون دوم اصالح زمین 1934

                                                                 
* latifundia 
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که این قانون هیچ آسیبی بده کنند و اینکه مالکان زمین با حرارت از این قانون استقبال می
حقوقی که فاشیسدم پدس از جندگ از آن دفداع »آورد...، الکیت وارد نمیحقو  مقدس م

توانستند سهمشان را بده مالکانی که نمی 4«جانبه محافظتش کرد.های همهکرد و از حمله
ی اصالحات ارضی به دست آورند )سهم بزرگتر مربوط به دولدت بدود( بدر اسداس هزینه

شان تمام یا بخشی از مل  از دست رفته توانستندمی 1928قانون بیست و چهارم دسامبر 
کده عادو آن بودندد، « کنسرسدیوم اصدالحات ارضدی»را، پس از انجام موازنه از جان  

سل  مالکیدت زیدادی  1934پیش از سال  5فران  د بازپس گیرند. اما به نظر روزنشتا 
جایی ران تا آنداهای سل  مالکیت شده را کنسرسیوم زمینصورت نگرفت. معدود زمین

های هدا بلکده بده شدرکتآن زمین پیایخدرده  هایشدهبه مقیم که ممکن بود نه مستقیما
سل  مالکیت نه به نفع همگان که »بازی که پس از اصالحات پدید آمدند فروخت. زمین

محددود انجدام گرفدت. سیسدتمی کده هدیچ ندوع  هایی بدا مندافع کدامالبه سدود شدرکت
 6«آن را تصور کند. یحتسوسیالیسمی نمی تواند 

ها را بدا ایدن تصدریح کده شد  برخدی از ایدن سوءاسدتفاده، بی1934قانون دسامبر 
هدا را از طریدو از آن پدس، اصدالح شدده و دولدت آن، های سدل  مالکیدت شدده زمین

ی فاشیستی اصالحات ارضدی بده خدود اختصداص خواهدد داد بهبدود کارگزاری مؤسسه
های توانستند هزینهسل  مالکیت را در مواردی که مالکان نمیعالوه این قانون بخشید. به

ای اصالحی مربوط به خود را بپردازند، اجبداری سداخت. امدا بحدران کشداورزی ضدربه
تر از مالکان بزرگ بده خدرده کشداورزان وارد آورد )پدایین را ببینیدد( و بیشدتر خدرده کاری

ای ی سدرمایهموازنه بر پایه ،عالوهههایشان سل  مالکیت شد. بکشاورزان بودند که زمین
جایی که درآمد مالکان شد و از آنآمد برآورد میکه از درآمد خالص بر مل  به دست می
 شد.هایشان به ناچیز فروخته میکوچ  ورشکسته کم یا ناچیز بود، زمین

ار. بین ده تابیست هزار لیره در هر هکتد که اصالحات بسیار پرهزینه بود دسرانجام آن
های سل  مالکیت شدده بده بنابراین دولت با بالتکلیفی مواجه شد: یا واگذار کردن زمین

هدا بده بهای گزاف پس از اصالحات تا فروش را غیدرممکن سدازد یدا عمدال بخشدیدن آن
جایی که شرایط مالی عمومی چنین سخاوت بزرگدی را شدگان صاح  امتیاز. از آن مقیم

 بسیار محدود شد.« یسازمسکونی»داد، اجازه نمی
ی مسکسلهبازخرید خا  بیشتر اکنون تنها »نوشت:  1935باراولی در سال  سی. جی.
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 8.شروع نشده بود یحتاین اعترافی واقعی بود که در آن زمان  7.«زمان است
نگاری انگلیسی از روسونی وزیر کشاورزی پرسید که چرا ، روزنامه1936ی در ژانویه

مدا ». و در پاسدخ دریافدت داشدت کده: انجیام ننیی دهیدا فاشیسم اصالحات ارضدی ر
 9.«مکا فاشیسکت هسکتیم نکه سوسیالیسکتداران را لیدو کندیم، توانیم مالکیت زمدیننمی

دد تیییدر شدک   در سداختارش کشاورزی د»بیان داشت:  1936موسولینی در ماه مارس 
الیا... ]پدیدد ای در شک  سنتی اقتصاد کشاورزی ایتپذیرد. هیچ بدعت اساسیکام  نمی

 10«آید.[نمی

نشد بلکه مقرراتش آشکارا به بازسدازی « هاتقسیم زمین»دولت فاشیستی نه تنها موفو به 
های فئودالی، ی خرده دهقانان گرایش داشت. در رژیمهای بزرگ و متوسط به هزینهدارایی

ودال هدای لردهدای فئدهدای مشخصدی از تیولی زراعدی از زمیندهقانان از حو استفاده
مند بودندد. قدیمی برخوردار بودند و هنوز از طریو وارثان لردها، به ظاهر از این حو بهره

طور مشدابه اش بازگرداندد. بدهها را به مالکان ظداهریاین زمین 1924قانون هشتم ژوپن 
حقدو   در مرکز و جندوب ایتالیدا Tratturiچون تراتوری « های کمونیزمین»در  دهقانان

داران بزرگ در کدوران زمدان بده ویژه چراندن چهارپاهایشان(. زمینداشتند )بهخودشان را 
های منداطو دهقدانی ها پایان بخشیدند. بالفاصدله پدس از جندگ، شدهرداریاین مزیت

کده فاشیسدم بده قددرت پس سدتاندند. همین شان را از غاصبان بازهای دزدیده شدهزمین
 11ها را البته با مقیاسی بسیار بزرگتر به جی  زدند.داران بزرگ دوباره این زمینرسید، زمین

سازی اختصداص یافتندد پدس از اصدالحات بده خدرده اراضی چندی که به مسکونی
بندی به مزارع متوسط تقسیم شددند. بدرای مثدال، شدگان داده نشدند. اما در تقسیم مقیم

خددانوار چنددد هددزار  Pontineی پونتیندده هددای خشدد  شدددهدولددت فاشیسددتی در باتال 
های بده دقدت برگزیدده در واقدع فاشیسدت دد گفته را ساکن کردپیش« سرباز جنگیکهنه»

 12د که پانصد هزار هکتار را به دو هزار و هفتصد و هفتاد و سه مزرعه تقسیم کردند. هشد

 در آلمان
هایشان عم  نکردند. نخستین وزیر کشاورزی حکومت هیتلر کسی جز ها نیز به قولنازی

دار بزرگ نبود. خوب است اشداره کندیم کده در بدین یونکرهدا زمین Hogenberg هوگنبرگ
د گوتا از  د کوبورگ های برجسته وجود داشتند: برای مثال دو  ساکسونیتعدادی از نازی
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NSKK های موتدوری ندازی( بدا دو هدزار و صدد و هشدتاد و دو هکتدار ]زمدین[، )دسدته
ا هفت هزار و سیزده هکتار، مارشال فدن دوست صمیمی گورینگ ب Hessی هس شاهزاده

بلومبرگ با دو هزار و سیصد و چه  و پنج هکتار، کنت شورین فن کروزیدگ وزیدر مدالی 
جدای شدگفتی نیسدت کده  13و هشتصد و چه  و شش هکتار و غیدره و غیدره. با سه هزار

ینه دیهای بزرگ تقسیم زمین لکیدت ما»به تعویو افتاد. هیتلر بیان داشت کده  sine die ز
بزرگ روستایی در شرایطی حو زیست قانونی خواهد داشت که در جهدت سدود مشدتر  

دار به نام بارون فن ی دیگری از یونکرهای زمیناو نماینده 14«.تمام شهروندان عم  نماید
سدازی محلدی ی مسکونیوزیر پیشین حکومت پاپن را به عندوان نمایندده von Gaylگی  

ها بدود کده   مالکیدت و تقسدیم اراضدی بدزرگ کده مددتبرگزید. هوگنبرگ به جای سل
، پدایین را ببینیدد( بده 1933ی دولدت )قدانون ژوپدن سودمندی نداشتند، آنان را به هزینه

مناسباتی درست انداخت. همتا و جانشین او در وزارت کشاورزی، والتر داره همان روش 
عظم بده هدیچ ملکدی در توافدو بدا صددرا»را به دقت در پیش گرفدت. او اعدالم داشدت: 

 15«زنم، تا بتواند از نظر اقتصادی خود را حمایت کند.د دست نمی هرچقدر که باشد د
( 1933)قدانون بیسدت و نهدم سدپتامبر « مدزارع مدوروثی» ناپکذیریانتقالبدا اعدالم 

دد دولدت  سدودمند بودندد« مزارع موروثی»های بزرگ در موارد مشخصی با قانون زمین د
برای مثدال،  16واقعی بست.« سازیمسکونی»انداز به روی هرگونه چشمدر را  نازی کامال

 vonمتعلو به بارون فدن ندویرات  Wurttembergدر وورتمبرگ  Leinfeldاراضی زینفلد 

Neurath اعالم شدند.« ناپذیر و نامشمول به تصرفانتقال» 1935ی در دوم فوریه 
ایدن کلمده همچندان بدا  ،مدرده و بده خدا  سدپرده شدد« سازیمسکونی»اما گرچه 

هدای جدذاب دسدت گداهی پروژهها گاهی نازیشد. نشریههای مختلفی سرو میچاشنی
ختههدایی کده داد مثد  پروژهترتی  می« سازیمسکونی»بازیی برای   Gruene گروئنته و 

Woche (در ژانویهمحیط سبا ) ی جدید ترتی  هزار مزرعه دبرای ابداع صد و نو 1934ی
تشدکی  داد. امدا  «سدازی داخلدیای ویژه برای مسکونیکمیته» 1934ه در اکتبر داد و دار

، 1932کده در سدال واقع این پروژه نه در حال پیشرفت که در حال ندزع بدود. درحالی در
بده خدرده  هزار هکتداری جدیدد بدا صدد و بیسدتتعداد نه هزار و چهد  و شدش مزرعده

به چهار هزار و نهصد و چهارده مزرعه با  1933شدگان واگذار شد، این رقم در سال  مقیم
، تعدداد سده هدزار و 1936شصت هزار و دویست و نود و هفت هکتدار رسدید. در سدال 
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، تنها بالک بر هدزار 1937سیصد و هشت )شصت هزار و سیصد و هژده هکتار( و در سال 
 .زار و نهصد و چه  و دو هکتار( شدهو هفتصد و هشتاد و پنج مزرعه )سی و پنج 

های بزرگ بودند. در ها از جمله زمینباید افزود که بخش بسیار کوچکی از این زمین
ها برای حفظ ظاهر از یونکرها خواستند تا بخش مشخصی از امالکشان نازی 1933سال 

توفیو عملی در بدر « خیرخواهانه»ی سازی تخصیص دهند، اما این مرحلهرا به مسکونی
ی این امال  قرار گرفتندد در کناره ن واگذار شده عمومای کوچ  زمینداشت. چند قطعه

سازی نامناس  بودند. قانون وام کمکی اول ژوپدن و از نظر مکان و کیفیت برای مسکونی
برقرار داشت که بازپرداخت وام به امال  باید بدا بخشدودن درصدد مشخصدی از  1933

بدا  را یشیانهداقطعده زمین نارزشدتریکماز اما در عم  یونکرها برخی  ،زمین همراه باشد
هددای تمددام زمین . در واقددع تقریبددابییه اییین کییار اختصییاص دادنییدهددای گددزاف قیمت

سازی نه از اراضی بزرگ که از امدال  همگدانی بودندد یدا از یافته به مسکونی اختصاص
 احیا شدند.« خدمات کارگری»ی کم و از جان  های بایر باتالقی که با هزینهقطعه زمین

ای پیروی کردند که آشکارا بده افدزایش به جای تقسیم اراضی بزرگ، از خط مشی هانازی
 ی ]نابودی[ امال  کوچ  گرایش داشت.اراضی بزرگ و متوسط به هزینه

به خرده مقیم شددگان تعلدو نگرفدت « سازیمسکونی»های اختصاص یافته به زمین
 60، 1933ع جدید در سدال متوسط تقسیم شد. از این مزار محدودی مزارع بلکه به تعداد

. ذینفعان این پدروژه از اندازه داشتند درصد بیش از ده هکتار  70، 1934درصد و در سال 
مدزارع »ی قدانون شدند. هدف اولیهمیان قاب  اعتمادترین هواداران رژیم نازی برگزیده می

، تشدکی  قشدر محددودی از کشداورزان بدزرگ و 1933بیست و نهدم سدپتامبر « موروثی
پایگاهی اجتمداعی بدرای  17«اصالت خون و خا  جدید»ط بود. به تعبیر والتر داره ستوم

اعالم شد که حدود هفتصد هدزار  1935ی کرد. در اول ژانویهرژیم در اراضی تامین می
اند. آنان غیدر قابد  «مزارع موروثی»نیم میلیون مزرعه در آلمان(،  مزرعه )از حدود پنج و

توانستند به )بزرگترین یا جوانترین پسر، بر اساس ناحیه( بده ارث میانتقال اعالم شدند و 
 رندابر را بده پرولتدکرد و کودکدان ارثگیری میطرحی که از تقسیم مالکیت پیش برسند د

 کشانید.می بودن
نواحی مزارع کوچ  را ضبط  از در بسیاری ،ها برای ایجاد امال  موروثی بزرگنازی
گرفتند. برای مثال بدا  های مشخص را از دهقانان فقیربرخی زمین استفاده ازحق کردند یا 
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کده  شدان را داز دهقاندان حدو قدیمی Baden، حکومت بادن 1934ی حکمی در فوریه
 آلمنکدهدای کمدونی مشدهور بده د در اسدتفاده از زمین پرداختندمالیات کمی برای آن می

Allmend ی درصدد منطقده 17های کمونی، نپس گرفت. این زمی به عنوان چراگاه از آنان
برای چندد ندازی مطلدوب مدورد « مزارع موروثی»دادند که برای ایجاد بادن را تشکی  می

، Hesseدر هسده  1934استفاده قرار گرفتند. حکمی حکومتی در بیست و هفتم دسدامبر 
مدان درصد نواحی ایالت( را به ه 8/13های دهقانان )صد و نود و دو هزار هکتار از زمین

ی خش  کردن پیاده برنامه Roehnاتالقی روپن بی روش و منظور به چنگ آورد. در ناحیه
میا بیه  بیود های کمشد که تنها هدف آن سل  مالکیت از هزاران دهقان بدبخت با دارایی

 .درار بدهندهای بهبودیافته در این زمین« ی موروثیمزرعه»چند  جای آن

2 

داران کمد  کدرد و کدارگران بخدش رگران از جاند  زمدیندولت فاشیستی به استثمار کدا
های مستق  خود محروم شدند، ساعت ثابت کاری دیگدر تادمینی کشاورزی از اتحادیه

کاری محدروم ی بیاز بیمه ،های قرون وسطایی استثمار بر آنان تحمی  شدنداشت، شک 
ز آنان تالش کردند تدا که بسیاری اشدند و دستمزدهایشان به زیر خط فقر رسید. نتیجه آن

بار خدود فدرار کنندد و ندواحی روسدتایی خدالی از با مهاجرت به شهرها از شرایط فالکت
هداگروه بدا شدت برایشان قدغن بدود و آندان گروجمعیت شدند. اما دسترسی به مراکز، به

های باستانی متنوعی احیا شدند مثد  پرداخدت روشهایشان بازگشتند. بیچارگی به زمین
 ها را شدیدتر به خا  بچسبانند.زدها به کاز تا آندستم

 در ایتالیا
های قدرتمنددد ( در اتحادیددهbraccianti براچیککانتیپددس از جنددگ، کددارگران مددزارع )

(. فاشیسدم بدا 1 داران قرار گرفتندد )بخدشای یکسان با زمینسازماندهی شدند و در رتبه
فاشیستی  *«های شرکتیاتحادیه»کرد تا به ها شروع و کارگران را مجبور ویرانی این اتحادیه

هدای سوسیالیسدتی های کدارگران مدزارع از جاند  حکومت(. اتحادیه8 بپیوندند )بخش
، دولت فاشیستی شوراهای 1936ی شدند اما با قانون چهارم فوریهشهرداری حمایت می

                                                                 
* Company Unionی کارگری.ی شرکتی، جدای از اتحادیه، به معنی اتحادیه 
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ب از جاند  حکومدت منصدو شهرداری منتخ  را منح  و فرمانددارانی را کده مسدتقیما
دار بزرگ یدا دهقدان ی  زمین در هر بخشی، طبعا پودستا. کردها شدند، جایگزین آنمی

ی بیکداری محدروم کدرد. را از بیمه هابراچیانتی، 1923ام دسامبر ثروتمند بود. قانون سی
ای جایگزین شدند که گفتهای فسخ شدند و با قراردادهای پیشقراردادهای قدیمی اتحادیه

پرولتاریای  روستایی را بر هم زدند و یادآور بسدیاری  یآمده  به دستتر شتمام اهداف پی
در بدرای مثدال  18بودندد.« از سحر تدا غدروب»قراردادهای زمان فئودالی چون روز کاری 

هشدت سداعت  را که میانگین کار روزانه بندی وجود داشت Mantuaلت مانتوآ ایقرارداد ا
 19شد.میکاری بدون پاداش قای  نیز برای اضافههای فراوانی اما تبصره کرداعالم می

در  شماری در دستمزدها سب  شدند. مثالهای بیکاهش چنینقراردادهای جدید هم
در سدال  20ها بدود.ی پیش از فاشیسدتدرصد پایینتر از دوره 50ایالت میالن، دستمزدها 

ز جنگ بود و درصد زیر مقدار پیش ا 30، دستمزد میانگین در ]بخش[ کشاورزی، 1930
درصدد  20حددود باز هم ، 1938تا  1930های و بین سال 1919درصد کمتر از سال  40

کاهش یافت. گرچه موسولینی اعالم کرد به هیچ وجه دستمزد روزانه کمتر از هشدت لیدره 
بده  Ferraraی فدرارا در بسیاری از مناطو پایینتر از این مقدار شدد. در منطقده ،21شودنمی

 1925رسید که باید با نوزده لیره و هفتاد و ی  در سال  1934ت در سالصششش لیره و 
وضدعیت کدارگران »تصددیو کدرد:  Corriere Padovanoکوریره پتادووانو مقایسه شود. 

بده عدالوه  22«بخش کشاورزی در ایالت باید بدون هیچ اغراقدی تراژید  وصدف شدود.
کشاورزان به استخدام کدارگر بیشدتر بدرای تشویو »ی های زمستان به بهانهدستمزد در ماه

های مشابهی در درصدی داشت. کاهش 25تا  20کاهش  23«کاری زمستانیبی مبارزه با
ی هددایت بده سدوی کداهش هدف ویدژه»با « کشاورزی و تشکیالت اصالحات ارضی»

ال روز در سد تنها هشتاد تا صد و پنجداه هابراچیانتیسرانجام  *پدید آمد.« کاریمیزان بی
دد در ایالدت  کدردصدفر می شان را تقریباحقیقتی که میانگین درآمد روزانه کردند دکار می
، نیازهای واقعی ی  کارگر مزرعه برابر با هزار و دویست و نود و هفت لیره در Forliفورلی 

 24سال بود یا سه لیره و هفتاد وپنج در روز.
به مهاجرت به شهرها کشداند. امدا  بار پرولتری، پرولتاریای  روستایی راشرایط محنت

دولت فاشیستی مراق  اوضاع بود. کارگران روستایی از تر  گفتن روستاهایشدان و یدافتن 
                                                                 

 .1934ی انگلیسی( )ترجمه فونتاماراسیلونه،  *



 283      فاشیسم در قدرت: خط مشی کشاورزی 

)این ریزش به شهرها( غیرممکن شدد. « مهاجرت داخلی»کار در جایی دیگر منع شدند. 
فدتن بده هر کارگری، قطاری بدرای ر»که این Carabinieri کارابینیریگوید که: سیلونه می

قدغن کدرد. فرماندداران  25«را به دست آورد بیرون ]روستا[ و کار کردن در جاهایی دیگر 
مختار به جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستایی بودند، اگدر  1928ها بنا بر قانون ایالت

رحم بده بدیدر فضایی گروه و  کارگران گروه 26بر این بودند که انجام آن مفید فایده است.
 گشتند.ن[ بازمیمح  ]کارشا

ی بسدیار برای بیشتر وابسته کردن پرولتاریای روستایی به خا ، فاشیسم رسدم کهنده
چیزی که همیشه برترین آرزوی مالکان زمین بدوده  عجیبی را احیا کرد، پرداخت به کاز د

با پول نقد کمتری در اختیدار، کمتدر مشدتا  بده حرکدت و » براچیانتی، تانبنا بر  27است.
ای کده سیسدتم بدرایش سدود او در زنجیرهدای اسدتثمارکننده 28خواهد بود.« تیییر دایمی

دد  های خود را به شک  دستمزد در اختیار قرار دهدتواند فرآوردهچراکه می خالص است د
 شود.تر زنجیر میمحکم
شد اف آن سر و صدای زیادی برپا کرد و ادعا میکه فاشیسم در اطر« رعیت جمعی»

کرد چیزی نبود جدز ( میSbracciantare اسبراچانتاره« )غیر پرولتری»را  هابراچیانتیکه 
هدای کدارگران، ای از دستمزد به کاز. تعداد مشخصی از کارگران مزارع یا خانوادهبازمانده

کده روزانده دسدتمزد بده جدای آنهای زمین سهیم بودندد در فرآورده« به صورت جمعی»
مزدبگیر نشدند. گرچه تبدی  به کشاورزان مستیجر نیز « هارعیت»دریافت دارند. بنابراین 

تنهدا بدر « رعیدت جمعدی»سهیم بر نصف محصول حدو داشدت امدا  نشدند. مستیجر د
تامینی نداشت و تنها به عنوان  هم مقدار یک سوماین  یسوم آن حو داشت. البته حتی 

نیدز « رعیدت»وری و سدازمان مدزارع متفداوت بدود. تنظیم شده بود و بنا بدر بهدره« یهپا»
توانست در هر زمانی از جان  صاح  زمینش مث  هر مزدبگیر دیگری اخدراج شدود. می

ی تمامی حقو  مشدارکت را از دسدت خواهدد داد و چگدونگی دوره»او  ،که در این مورد
به اربابش بسدته بدود  که او کامالخالصه آن 29«کاری پیشینش در تشکیالت مهم نیست.

ی کارها بدا او بدود و هدیچ حدو و حقدوقی تمام وظایف بر دوش رعیت بود، همه هرچند
 نداشت.
کنددار گذاشددتند، « هددارعیت»هایشددان را بددرای داران بدددترین زمینعالوه، زمددینبدده
 شد.ویژه آن زمینی که باید پا  میزنی، بهترین برای شخمسخت
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داری برای کارگران مدزارع پدیدد آورد: آندان را ، نوع جدید برده1938م در بهار فاشیس
داران بزرگ آلمان کشت و زرع کنند. بنابراین سی هزار از آندان بده فرستاد تا در خا  زمین

ی کتابچده»یونیفرم و کالهی پلیسدی داده شدد و  نبه هری  از آنا .خدمت احاار شدند
شکما بکه عنکوان یکک »خواندندد: کده در آن می« کشداورزی راهنما برای کارگران عمدومی

یکم در نتیجکه ،ایتالیایی، و به عنوان سربازی در ارتش عظیم فاشیستی  کار ی رهنمودهکای را
در آلمان، دستمزد آنان هفدت لیدره و .« ایدبه کار اعزام شده برای هدمت  سازماندهی شده

 30شصت در روز بود!

 در آلمان
های شرقی به شماری از آنان در ایالتویژه بیی، کارگران مزارع، بهجهانیکم پس از جنگ 

های مستق  گرد آمدند و شرایط بهتر کاری و های خود دست یافتند. آنان در اتحادیهآزادی
ای با یونکرها به دست آوردند. اما پیروزی ناسیونال سوسیالیسم دوباره قراردادهای اتحادیه

تمدامی  ابی 1933های آندان کده در دوم مدی گرداندد. اتحادیدهآنان را به شدرایط بنددگی بر
منح  شدند و بده اجبدار  1934، در مارس «همکاری داشتند»های دیگر کارگری اتحادیه

اش یونکرها بودند. پیوستند که رهبران بخش محلی« ی مواد غذایی رایشی تهیهرسته»به 
هدای فئدودالی حدروم شددند. روشی بیکداری م، کارگران مزارع از بیمه1933در سپتامبر 

های جریمده استثمار دوباره پدیدار گشتند. یونکرهدا دوبداره بندگانشدان را مجبدور کردندد
 مکافات بدنی بدهند. گرچه در تئدوری، طدول یهای نقدی و حتاناباطی شدید، جریمه

روز کاری از روی سال کاری تنظیم شده بود امدا در عمد  انحرافدات بسدیاری از تئدوری 
 31شد.بدبختی پرداخت میه ار کاری با وجود داشت و مبلک اضافه

به اجدرا درآمدد، بسدیاری « قانونمند کردن کار ملی» طرح، که 1934پس از اول می 
جا همده تقریبدا .ها را اصالح کردندای لیو شدند یا ناظران کارگری آنقراردادهای اتحادیه

عالوه بده کارفرمایدان بده 32درصدد تصدوی  کردندد. 25حد  مااینان کاهش دستمزدها را 
و بسیاری قراردادهدا گرچده هندوز  33های تثبیت شده عدول نمایند.اختیار دادند تا از نرخ

هدا انجام آنآشکارا نقض شدند یا یونکرها از  جرمی آنانروی کاغذ معتبر بودند با شری 
طفره رفتند. نتیجه این بود که دستمزد کارگران که تا کنون بسیار پایین بود به زیر خدط فقدر 

دانسددت کدده مسددلم می Gutsmiedelکشددیده شددد. کارمندددی نددازی بدده نددام گوتسددمیدل 
تا  50، با دستمزدهای اغل  معادل «آمیز استدستمزدها و شرایط زندگی کارگران فاجعه»
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بدر هدیچ کسدی »نوشدت:  تتان 34کاری مخصوص کارگران صدنایع.بی درصد پاداش 70
 کشیند میامییشمار آلمان، کارگران مدزارع نکبدت و بی پوشیده نیست که در اراضی بزرگ

 35«کنند.حقو  خود را دریافت 
اش را برای پایین آوردن دسدتمزدهای کشداورزی بده کدار حکومت رایش تمام توانایی

 کار شهری پخش کرد که مجبور بودند تقریبدانیم میلیون بی بابرد. و در میان یونکرها تقری
، مدردان ازدواج 1934ایدم کده بدا حکدم بیسدت و هشدتم اوت برای هیچ کار کنند. دیدده

شان را در شهرها از دست دادند. اینان بده عندوان هایی زیر بیست و پنج سال شی نکرده
بدرای  یور بودندد چدون چهارپدایبه روستاها فرستاده شدند و مجبد کاران کشاورزیکمک

یونکرها کار کنند. آنان سزاوار حقو  نقدی بودند اما پرداخت عملی، بستگی به رضدایت 
کداری بدود. دولدت نیدز اعادای بی یالعدادهتر از حقو  فو کارفرما داشت و بسیار کم

فدتن پس از تدر  گ ، باید1934و جوانان را که بنا بر قانون اول آوری  « خدمات کارگری»
کردند، در اختیار یونکرها گدذارده بدود. ورود صرف می« های  سال روی زمین»، مدرسه

 کرد. مرسامانمزارع را نابهکارگران ایتالیایی دستمزدهای  هایبراچیانتی
نیز روستاهایشدان  وقتی کار داشتند یحتشرایط پرولتاریای  روستایی چندان بد شد که 

بداری بردند به این امیدد کده زنددگی کمتدر فالکتگفتند و به شهرها هجوم میرا تر  می
گروه کارگران مزارع را  داشته باشند. مقامات با این خروج ]از روستاها[ مقابله کردند. گروه

یدار بیشدتر از همیشده در اخت»جدا های بزرگ بازگرداندندد کده آندان دوبداره در آنبه زمین
 انیسدک 1935قانون پانزدهم می  مثال 36«کردند.ها را استثمار مییونکرهایی بودند که آن

اند به شدت از تجدارت شدهری که در سه سال گذشته در کشاورزی مشیول به کار بوده را
کارگران مزارع را که قدانون پیشدین در  1935ی بیست و هشتم فوریه منع کرد و حکمی در

هدا را بده ود فوری از شهرها اخراج نمود و با تحمد  پیگدرد جندایی آنها صاد  بمورد آن
 بازگرداند. هاروستا

نیز برای وابستگی هرچه بیشتر پرولتاریدای روسدتایی بده خدا ، جدایگزینی  هانازی
 Kraeutleپرداخت کاز به دستمزد نقدی را در نظر گرفتند. کارمندی نازی به نام کراوتد  

و پرداخدت بده کداز دوبداره بایدد در  هشدت به مزرعه چسبیده بهکارگر باید دوبار»گفت: 
 37«جا برقرار شود.همه

را احیدا  Heuerlinge هویرلینگکهآنان به همان روش تالش کردند تا کاسدت باسدتانی 
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داران ای بدود کده زمدین، کارگر کشاورزیهویرلینگهدر چند ناحیه بقا داشت.  کنند که تنها
شان، مقددار کمدی زمدین بده او ی کاری مشخص روی زمینبزرگ در عوض مقدار روزها

 هویرلینگککهی سیسددتم توسددعه Oldenburgدادنددد. بددرای رهبددر دهقانددان الدددنبورگ می
 38«سودمندترین راه برای توقف خروج از مزارع و بستن کارگران مزارع به خا  بود.»

3 

ی از زارعدان و داران بزرگ کم  کدرد تدا اخداذی بیشدتردولت فاشیستی همچنان به زمین
 بکنند. پا و رعیت خودیجران خردهتمس

 در ایتالیا
درصدد افدزایش یافدت، رشدد  700درصد به  600های مزارع از ، اجاره1922پس از سال 

کشداورز  تا شدغیرممکن میدیگرمستیجران کوچ  ی آن برای در نتیجه که سرسام آوری
 39کرد. رمستق  باقی بمانند و آنان را تبدی  به پرولت

شدان موفدو عمد  کدرده ها که پس از جنگ در بهبود بخشدیدن بده قراردادهایرعیت
بدرای  1920در قرارداد سدال  دادند. مثالبودند، اکنون تمام دستاوردهایشان را از دست می

داشدتند. می درصد محصول را برای خود نگه 70تا  60مستیجران  Bolognaایالت بولونیا 
رسید. در نواحی مشخصی، شدرایط قدرون  1920نصف سال این مقدار به  1929در سال 

آخدر قدرارداد ایالدت  ندبکه رواج جاودان داشته باشند باز نمودار شدند. وسطایی مث  این
هایشدان دارای احتدرام و هدا و خانوادهرعیت»چندین بدود:  1935در سال  Tarantoتارانتو 

تهیده کنندد، رخدت بشدویند، دهند تدا ندان مطیع صاح  مل  خواهند بود. آنان قول می
ی صاح  مل  در روستا یا شهر تحوید  دهندد و ها را به خانهچوب، کاه و دیگر فرآورده

قدانونی در « د.وشدمی من کلی از رفتار بد با همسایگانش عالوه رعیت بهاز این دست. به
ی ردهداران را از مالیدات بدر بیمده معداف کدرد و آن را بده ُگدزمدین 1923ی یازدهم فوریه

داران در مدوارد را  که زمین ، این شرط1923مستیجران انداخت. حکمی در دهم سپتامبر 
ای متشدک  از هدر دو هایشان، بدون داشتن مجوز کمیتدهها به زمینآسی  رساندن رعیت

داران، دوبداره حدو تحمید  مجدازات بدر برندد لیدو کدرد. زمدینطرف کاری از پیش نمی
 40ی را به دست آوردند.پهای جزمتمستیجرانشان در مورد مزاح
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ها به فدراسیون فاشیستی کشاورزی که قراردادهای تحمیلی بده آندان را تنظدیم رعیت
های آنان. بدرای مثدال بستهداران بزرگ بودند یا زبانکرد پیوستند. رهبران فدراسیون یا زمین

سیون نیز بود. او بده دار بزرگ، در ضمن رییس ایالتی فدرازمین Torloniaشاهزاده تورلونیا 
 اذعان نمدود الوورو فاشیستادید خود قراردادی را بر مستیجران تحمی  کرد که خود صالح
تدوان [ کده میاست ترین ]قراردادیترین و ناعادزنهترین، غیر اقتصادیغیرعملی» که این

 .41«تصور کرد
رییس فدراسیون فاشیسدتی کدارگران  Razzaپرمعنی است که در ی  مورد، وقتی راتزا 

داران بزرگ برنامه را در سنا بده ها را به سازمان بیاورد، زمینکشاورزی تالش کرد تا رعیت
پایگداه »عوام تنها در پی افزایش  ی بشردوستانه داشت دکه راتزا انگیزهر ی گذاشتند. نه این

بردندد یدا ارع منفعدت میها بدا همدسدتی کدارگران مدزد اما رعیت خود بودند« اجتماعی
ها تسدلیم آوردند. در عوض فاشیسدتکم، به این ترتی  حقو  کمی را به دست میدست
تنظیم شدد کده هدیچ  داران شدند و در نهایت متن قانون بر اساس قراردادهای رعیتیزمین

 42حمایتی دیگری در پرداخت وجه نقد در بر نداشت. مقیاس دستمزد و هیچ قانون
شکدیدتر از ککارگران  یحتکهدا را کده یستی شرایط سدخت زنددگی رعیتی فاشنشریه

بدبختانده، »نویسدد: می Perdisa پردیسکاکرد. اقتصاددانی بده ندام پنهان نمی روزمزد بود
کند که شود، درآمد چنان افت میحقیقت دارد که جایی که زمین به اشترا  شخم زده می

بکه عنکوان ککارگران مزرعکه اجیکر زمدین،  رغم وابستگی شدیدشان بدهدهقانان مجبورند به
 43.«شوند

 در آلمان
بده کشداورزان مسدتیجر  1933ها با قانون بیست و دوم آورید  واقعیت این است که نازی

پا حمایت ظاهری دادند. اما در واقع به ایدن ]حدد[ کداهش یافتندد: در مدوردی کده خرده
توانسدتند کشداورزان را سدال میکردند، تنهدا در پایدان ها را فسخ میصاحبان زمین اجاره

اش تدیخیر داشدت کداربرد این شرط، اگر کشاورز در پرداخدت کرایده یاخراج کنند. و حت
مدزارع »کده بدا ابدداع  1933عالوه قانون بیست و نهم سپتامبر داد. بهخود را از دست می

ع ویژه مقدرر داشدت کده مدزارای کاری به مستیجران ضعیف وارد آورد بدهضربه« موروثی
ونکرهدا و دهقاندان یاز محسدوب شدوند. بسدیاری « مزارع مدوروثی»توانند ای نمیاجاره

 44مند شدن از این قانون بودند.ی مزارعشان برای بهرهمشتا  فسخ اجاره ،ثروتمند
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معافیدت  بخشید دداران بزرگ و دهقانان مال  همه نوع مزایا میدولت فاشیستی به زمین
دد و بده نددرت بده کشداورزان  کم  ]به پرداخدت[ وام و غیدرههای مالی، مالیاتی، کم 

 نمود.کوچ  نحیف کم  می

 در ایتالیا
ی مالیات بر درآمدد کشداورزی بر پایه 1923ی د حکم چهارم ژانویه های مالیاتیمعافیت

یعنی بدر درآمدشدان  زدند،د برای مالکانی بود که زمین خود را شخم نمی هالصدرآمد  د
شد[ اما ایدن مالیدات بدرای کشداورز زدهای پرداختی ]مالیات بسته میپس از کسر دستم

بود. در نتیجه ندرخ مالیدات  ناهالصکرد، بر مبنای درآمد ناداری که برای خودش کار می
 10هاست )حدود پرداختی از جان  کشاورز و کارگر اغل  بیشتر از صاحبان بزرگ زمین

 درصد.( 5درصد در برابر 
ها تهیه شد. از در ارزیابی زمین ، برای تجدید نظر عمومی1923ی قانون هفتم ژانویه

جا شدد، تقریبدًا همدهداران بزرگ اجدرا میجایی که این قانون سخت تحت کنترل زمینآن
 مار بدهشدی مالیداتی بدرای اراضدی بدیهای تخمین زده شدهشده و ارزش های ثبتاندازه

های مالکان بدزرگ، در مقایسده بدا مالیاتبنابراین  و کم بودند. صورت ماحکی کوچ 
بازتر از همده، از طریدو حکدم اول  45به نحو چشمگیری کم بود. پاکشاورزان نادار خرده

داران بدزرگ همده ندوع معافیدت دولت فاشیستی به زمین 1928و قانون ژوپن  1927اوت 
ن کارگر در نواحی ای فاشیستی، دهقانامالیاتی اهدا کرد. بر اساس آمار منتشره در روزنامه

کده پرداختندد درحالیای مالیات بر درآمد دویست و چه  لیدره در هدر هکتدار میجلگه
 46پرداختند.صاحبان زمین تنها صد و سی و ی  لیره می

که برای  1928دسامبر  مد با قانون بیست و چهار های اصالحات ارضی عمومییارانه
داران بدزرگ شماری به زمدینهای بیاصالحات ارضی تصوی  شد دولت فاشیستی یارانه

هدا، ی آبادسازی ارضی عمومی که از آن سخن گفته شد )بازسازی جنگ پرداخت. برنامه
بده تمدامی از  ، توزیع نیروی بر ، مخابرات و غیره( تقریبدایزه کشجلوگیری از فرسایش، 

درصد بود(. دولت به طورمتوسدط در  92تا  75دولت از  شد )سهملت اجرا میسوی دو
که دولت باید برای را برای آبادسازی امال  تقب  کرد، ضمن آن هادرصد هزینه 33حدود 
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درصددد  75های روسددتایی بددرای آبراهدده درصددد و 45تیسددیس و نصدد  نیددروی بددر ، 
بیش از چهار بیلیون لیره برای  تقریبا ،1934ی پرداخت. دولت فاشیستی در اول ژوییهمی

مالکان بسیار کمتدر از ایدن حدد در ایدن  47ای خرج کرد.ی کاری هفت بیلیون لیرهبرنامه
« داراناقلیتدی از کدالن زمدین»کندد: د فران  اشداره می ها سهیم بودند. روزنشتا برنامه

بده معندی « اصدالح ارضدی عمدومی» 48اندد.های اصالح ارضی را قباه کردهکنسرسیوم
هدا کشدت تدر فقدط بخشدی از آناصالح اراضی وسیعی از جان  دولت اسدت کده پیش

 شدند.می
ی سدازنه« ی ملدیمسدابقه»گدذاری د دولت فاشیستی بدا پایه «نبرد گندم»های یارانه

داران بزرگ و دهقانان ثروتمند را جل  کرد. برندگان جوایز نقدی کاران رضایت زمینگندم
بندی مزارع متوسط، سی و هشت ی ردهبرنده 1932در سال   داشتند. مثال زیادی دریافت

، مبلک جایزه روی هم به حدود ششصدد و 1937ی سال در مسابقه 49هزار لیره برنده شد.
پنجاه هزار لیره رسید و در میان برنددگان شصدت سراسدقف و اسدقف و بدیش از دو هدزار 

زرگ و دهقانان ثروتمند در ایتالیا بدرای بدازار داران باما تنها زمین 50کشیش وجود داشتند.
کاشدتند و در مدوقعیتی کاشتند، دهقانان کارگر یا تنها گندم مورد نیاز خدود را میگندم می

کردندد هدا مینبودند که محصول زیادی به دست آورندد یدا خدود را وقدف دیگدر فعالیت
بدرای « ی ملیمسابقه»های رو پاداش)پرورش دام، مو، زیتون، توت و از این دست( ازاین

 آنان نبود.

 در آلمان
 1933پدید آمده با قانون بیسدت و نهدم سدپتامبر « مزارع موروثی»د  های مالیاتیمعافیت

از مالیات بر ارث و مالیات بر مستیالت معاف بودند. قانون بیست و یکم سدپتامبر  کامال
مدزارع بدزرگ  رایبی هدا راکاهش کلی مالیات بر درآمد ]حاص [ از فروش فرآورده 1933

فروشددی از ایددن مالیددات، عمده 1934تصددوی  کددرد. قددانون دیگددر در شددانزدهم اکتبددر 
 .بودبزرگ تر به نفع مزارع اقدامی که بیش کلی معاف کرد دهای کشاورزی را نیز بهفرآورده

ها، ساخت های جدید، اتومبی یونکرها نیز از معافیت مالیاتی برای به دست آوردن ماشین
های جدیدد (. از سوی دیگر، مالیات9 مند شدند )بخشهای جدید و غیره بهرهساختمان

بر دهقانان کارگر تحمی  شد. در یازده هزار کمون، جایی که قانون هنوز به اجرا درنیامدده 
عالوه . بدهبیه کیار گرفتیه شیددد  ویژه بدنام در مناطو روسدتاییبه ر ی د بود، مالیات اخذ
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، ایدن «ی مواد غذایی رایشی تهیهرسته»نوع باج و خراج و مالیات برای دهقانان باید همه
 51پرداختند.های کشاورزی میی پرخرج بوروکراتی   انحصاردار در فروش فرآوردهبدنه

، دولدت بدرای تمدام رایدش مهلدت 1933ی ریدهد از طریدو قدانون فو مهلت قانونی
بود تصوی  و آن را  ایجاد کرده های شرقیبدهکاری کشاورزی را که برونینگ برای ایالت

تمدید کرد که در آن تاریخ دوباره تا سی و یکم دسدامبر تمدیدد  1933تا سی و یکم اکتبر 
ان  خوشدبخت  قدانون  ک  برچیده شد. امدا در ایدن میدان، سدودمندشد. اما در آن تاریخ به

ناپدذیر بدود، هایشدان معداف از تصدرف و انتقالجدایی کده داراییاز آن« مزارع مدوروثی»
هدا فدوری بده ایدن دست آوردند. امدا بان  های اجباری بهحمایتی دایمی در برابر فروش

، 1936مناس   فرار از تعهد پرداخت بدهی اعتراض کردند. با قانون دسدامبر  روش کامال
« هدای مدوروثیزمین»داران این امتیاز را به دست آوردند کده وقتدی بددهی  مالکدان بان 

 تانبه ثبت نرسند. خبرنگار « های موروثیزمین»درصد ارزش زمین باشد،  70متجاوز از 
ثبدت « هدای مدوروثیزمین»در بسیاری موارد، دهقانان امال  خدود را بده ندام »نوشت: 

ن رهایی یابند. قوانین جدید بدرای کمد  بده توقدف ایدن کردند تا فقط از بستانکارانشامی
به این صورت از بیشتر کشداورزان خیلدی بددهکار، دیگدر  52«ها وضع شدندسوءاستفاده

 حمایتی صورت نگرفت.
هدای وسدیع دهقاندان کدارگر های مدوروثی، کداربردی بدرای تودهعالوه قانون زمینبه

داد. اما حکومت مجبور بده بخشدودن نداشت. هیچ مهلتی اینان را تحت پوشش قرار نمی
شدد تدا از مهلدت قدانونی گاهگاهی به آندان اجدازه داده می چند معافیت به آنان بود. مثال

ی که برای مستیالت غیر کشاورزی برقرار شده بود. اما تحدت دوره دیگری سود جویند د
. ایدن دوره ی شش ماهه معلو ماندنددهای اجباری تنها برای دورهاین مهلت اخیر، فروش

که تمام شد، مانع قانونی دیگری برای فروش اجباری مزارع پر از بددهی وجدود نداشدت. 
های اجبداری تدریج فروشها تالش کردند تا این تیییر کلی را آرام کنند اما بهنازی مسلما

درصدد بیشدتر از  6/91، این ]موضوع[، 1934از سر گرفته شدند. در چهار ماه آخر سال 
بیشتر شده و بیشتر از همه بدر مدزارع  ی، حت1935بود. در سال  1933ابه سال ی مشدوره

 بسیار کوچ  اثر گذارد.
های مدزارع را بده ، بددهی1933حکومت رایش بدا قدانون اول ژوپدن  د کاهش بدهی

درصد کدم کدرد. امدا ایدن قدانون  5/4مزرعه کاهش داد و نرخ بهره را تا « ارزش»سوم  دو
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پدا بزرگ و متوسط تعلو داشت به دلی  این واقعیت که کشاورزان خردهداران بیشتر به زمین
خدواران روسدتا و غیدره ها بلکه به افزارمندان، کاسدبکاران، خویشداوندان، نزولنه به بان 

تنهکا ، 1931ی بر مبنای قیمت واحد  ژانویه «گذاری ارزش» عالوه قانونبدهکار بودند. به
کده بدا جاییبازیی این قیمت واحد را باز بدرد. ازآن ، با درصدهای کوچکدر مورد زمین

سدوم ارزش  ندرت متجاوز از دوها بهپا به بان گونه محاسبه، بدهکاری دهقانان خردهاین
 1934زمینشان بود، قانون کاهش بدهی کاربردی برای آنان نداشت. درواقع در اول ژوپن 

شصت هزار مزرعه از پنج و نیم میلیدون  سال پس از اعالن قانون، این قانون تنها برای ی 
 مزرعه کاربرد داشت.

د حکومت نازی برای یونکرها و دهقاندان ثروتمندد بده  های شرقیهایی به ایالتیارانه
هدای شدرقی( ادامده های اضطراری بده ایالت)کم  Osthilfe استهیلفهپخش اعتبارهای 

از صد و سی و دو میلیون اعتبار ، پیش از به قدرت رسیدن هیتلر، 1932در دسامبر  53داد.
هدا بدا توزیع شده، شصت میلیون به مزارع بیش از صد هکتار تعلدو گرفدت. گرچده نازی

هنگامی که به قدرت رسیدند، بدترش کردندد: تدا  ،فریبی این رسوایی را تقبیح کردندعوام
نج ، دویست و سیزده میلیون مار  به مزارع بدیش از صدد و بیسدت و پد1934اول نوامبر 

هکتار پرداخت شد. صد و نود و چهار میلیون به مزارع بین هفت و نیم تا دوازده هکتدار و 
 54تنها سی و سه و نیم میلیون به مزارع کمتر از هفت و نیم هکتار.

ی مدواد ها در تالش برای خودکفا ساختن آلمان در تهیهد نازی «نبرد تولید»های یارانه
های آغداز کردندد کده یارانده  1932از پایان سال  را اییپر سر و صد« نبرد تولید»، غذایی

، صدد میلیدون مدار  در 1935پرداخت. قدانون اول آورید  زیادی برای افزایش تولید می
مقرر داشت. مجموع اعتبارات ی  « تشویو بخش کشاورزی»برای  1935ی سال بودجه

تدا در بهبدود خدا  و ی چهارسداله در نظدر گرفتده شدد ی برنامدهبیلیون مارکی برای دوره
ی صد مار  در هر هکتار به چمنزارهدای تبددی  های کشاورزی مصرف شود. یارانهروش

تشدویو بده  ،55گونه پاداشی برای افزایش تولیددگرفت. همه های زراعی تعلوشده به زمین
هدا افزایش پرورش شلیم، کتان، کنف و از این دست در نظر گرفتده شدد. امدا ایدن کم 

سرازیر شد که به خدودی خدود در شدرایط  داران بزرگ و متوسطهای زمین تر به جیبیش
 56های مطلوب بودند.توسعه و تقب  تولید زیاد فرآورده
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داران بدزرگ و ها، رضایت زمدینها و قیمتمقررات کشاورزی فاشیسم در خصوص تعرفه
در واقدع در  ی خدرده دهقاندان بدرآورده سداخت.دهقانان ثروتمند را فقط و فقط به هزینده

پخش فندی محصدوزت، منطبدو بدر پخدش اقتصدادی و سیاسدی »ایتالیا و هم در آلمان 
کده داراییشدان جاییزمینداران بدزرگ، دهقاندان ثروتمندد، ازآن 57«ها بود.مالکیت و طبقه
هدای علمدی اسدتفاده نمایندد در تولیدد غدالت انحصدار توانستند از روشبیشتر بود و می

کردندد امدا ای برای بدازار تولیدد نمیهیچ غله خرده دهقانان تقریبا داشتند. از طرف دیگر
کردندد. امدا کاری و غیره میهای دیگر مث  پرورش دام، سبزیوقت خود را صرف فعالیت

د. رکدفقط برای پرورش دهندگان غدالت تادمین می های مناس  را تقریبافاشیسم قیمت
هدای کشداورزی بودندد یمدت فرآوردهدر واقع صاحبان صنایع مخالف هرگونده افدزایش ق

گذاشدت. فاشیسدم از قربدانی کدردن های آنان به جدای میچراکه اثری معکوس در هزینه
. امدا پرهی دمیهای کشاورزی مقیاسی باز دارند کشاورزی برای صنعت وقتی که فرآورده

ر و شو  شود کمتر شوتر توسط خرده دهقانان تولید میدر دفاع از دیگر کازهایی که بیش
داران بزرگ و هدم مندافع کند که هم منافع زمینکه، سازشی را هدایت میدارد. خالصه آن

 ند.زپردابی آن را خرده دهقانان صاحبان صنایع را تامین کند اما هزینه

 در ایتالیا
 5/27ز اهای بر گندم پی در پدی تمام توجه دولت معطوف به کشتکاران غالت بود. تعرفه

 60/60، بده 1929در ماه می  40/51به  1928در سپتامبر  4/40به  1925ی هلیره در ژویی
جا در نرخ افزایش یافتند )برای مقایسه، لیره در این 1931در اوت  75و به  1930در ژوپن 

 ای بده گنددمکاران تادمینمحاسبه شده است(. ایدن حمایدت تعرفده 1927 سال تثبیتی
ی ، البتده بده هزیندهدهنید مصدنوعی افدزایشرا بیه طیور  هدای بدازارقیمت بتوانند دادمی

، ی  و ندیم 1931محاسبه کرد که تعرفه از سال  Mortaraکننده. پروفسور مورتارا مصرف
عالوه تولیددگران بدا ایدن شدرط کننده هزینه در بر داشته است. بدهبیلیون لیره برای مصرف

شددند. ف شدود حمایدت میدرصد گندم داخلی باید به صورت آرد مصدر 95قانونی که 
هدای  ی فروشسرانجام دولت برای ابقای قیمت، بازار را به تعدادی قوانین پوشدش دهندده

 های افزوده و پیشدرفت برداشدت محصدول مشدمول کدرد، مدثالجمعی، اندوختن ارزش
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ای بدرای هدر ی هشتاد لیدرهکشاورزی، به کشتگران مساعده به بخش دهندههای وامبان 
 پرداختند.انبار شده می ندم  کویینتال گ

ها بسیار مطلدوب کشداورزان بدزرگ بدود، که مقررات حمایتی و حفظ قیمتدرحالی
یه هجایی که خرده دهقانان برای بازار گندم تبرای دهقانان متوسط کمتر فایده داشت )از آن

بدرای  دهنددههدای وامکده، برخدی بان ایم(. نخست آنها را در نظر نیاوردهکردند آننمی
جدایی کده دهقاندان کردند، و از آننسبه زیاد مساعده پرداخت میی بههای انبارشدهگندم

ها اسدتفاده توانستند از ایدن مسداعدهکردند نمیمتوسط چنان مقادیری برای بازار تهیه نمی
کده کنند و ناچار به فروش گندم به محض برداشت و به قیمت کمتر دلخواه بودند. دوم آن

حصول خود را خدود عرضده کندد و مدهقان آنقدر آزادی نداشت تا  1936ی وریهپس از ف
توانسدت سده کویینتدال بدرای ای دولتی حوالده دهدد و تنهدا میمجبور بود تا آن را به بدنه

هایی برای کداهش ایدن مقددار بده دو کویینتدال مصرف شخصی خویش نگه دارد )تالش
از برای مصرف شخصی دهقانان ناکدافی جایی که این مقدار مجاز آن 58صورت گرفت(.

پختند بخرندد چه خود میبود، یا مجبور بودند تا نان مورد نیاز خود را به بهای بیشتر از آن
تگران بدزرگ بدرای شدنسبت به ک یا با فداکاری زیادی محصولشان را افزایش دهند. طبیعتا

 آنان بسیار مشک  بود که این کار را انجام دهند.
ای که مقدار زمین کشت برای افزایش تولید گندم در منطقه»نویسد: می Gaddiگدی 

ای تیییدر دهدیم... و نشده زیاد نیست، ززم است تا اقتصاد کشاورزی را به صدورت پایده
ی بهتددر و بیشددتر از دیگددر محصددوزت کمتددر مددورد نیدداز را کدداهش دهددیم... بددا اسددتفاده

ی بیشتر بر روی زمدین، بایدد ختن سرمایهآزت و کودهای شیمیایی و به با کار انداماشین
تدر ده یدا یدازده کویینتدال محصول را افزایش داد... محصول متوسط در هر هکتار که پیش

بود، امروزه به سیزده کوینتال رسیده است. گرچه این میانگین، شدام  محصدول میدانگین 
از بیسدت و و محصدول متوسدط  Sardiniaهشت کویینتال برای خرده کشاورزان ساردینیا 

 59«است. Lombardiدار بزرگ لمباردی داران سرمایهپنج تا سی کویینتال برای زمین

هایی به جدز غدالت، همچدون خویشداوندان فقیدر رفتدار فرآورده با تولیدکنندگان کوچ   
ای عمدومی بدرای شد. مدتی طوزنی بود که صنعت خود را مخالف با حمایت تعرفدهمی

شدد، قیمدت  آغیاززی نشدان داده بدود. وقتدی رکدود جهدانی هدای کشداورتمامی فرآورده
هدای پدرورش دام و طیدور، ویژه فرآوردههای کشاورزی بدون حمایدت کدافی )بدهفرآورده
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التفاوتی در سدود، سدقوط کدرد. در سدال مر  و پنیر( و بدون مابه، شیر، کره، تخمتشگو
بازارهدای  60رفدت.میشیر بیشتر از لیتری سدی یدا چهد  سدانتیم ایتالیدا فدروش ن 1933

 راحتی تعطید  شددند.های صادراتی کشاورزی )شراب، زیتون، ابریشم خدام( بدهفرآورده
ای سدهمگین بده آندان وارد آورد، بحدران جهدانی و ضربه 1927لیره در سال  پایین قدرت

صدادرات . »کیردها )در مورد ابریشدم( آندان را از دوام بازارهایشدان محدروم رقابت ژاپنی
ی کرم ابریشم که در دوران رونو بده سدی و پیله مثال 61«کرد. آزاد ایتالیا سقوط کشاورزی

 62تنها سی و نیم لیره ارزش داشت. 1933شد، در سال پنج لیره فروخته می
هدای درجده دوم سدود بدرای فرآوردها ها را تثبیدت کدرده امدامروزه دولت، تمام قیمت

شدماری بدر هدای بیعالوه حکومت مالیاتویژه دام( هنوز ناکافی است. بهکشاورزی )به
 دام و حیوانات اهلی بسته است. مالیات ی  بز به بیست لیره افزایش یافت با این نتیجه که

به ی  میلیون و هفتصد و نود  1926بزها از سه میلیون و صد هزار ر س در سال  جنعیت
صدادرات خالصده، خودکفدایی سدب  شدد کده  63رسید. 1936و پنج هزار ر س در سال 

 کشاورزی آخرین بازارهای خود را از دست بدهد.
، 1934در پایدان سدال  64در قدرض فرورفتندد.« تدا خرخدره»اغرا  خرده دهقانان بی

 ( بدهی بخش کشاورزی را ده بیلیون لیره برآورد کرد.زمین) Terra ِترای روزنامه

 در آلمان
کاران حمایت نکرها و گندمفقط از یو های جمهوری وایمار تقریباحکومت 1932تا سال 

راحتی ها بدهکردند. نازیو خرده دهقانانی را که بیشتر مشیول دامپروری بودند قربانی می
کداران فریفتندد. و در نخسدتین روزهدای خرده دهقانان را با قول حمایت یکسان بدا غالت

اش نرانیکردند. هیتلر در سدخهایشان مییازی به قدرت باید وانمود به عم  به قولدست
ما باید به سوی نجدات »به رایشستاگ اعالم داشت:  1933در تاریخ بیست و سوم مارس 

ی دهقدان، آلمدان را طبقدهحق موازن برای آلمان رهسپار شویم... جنون بلشویستی بدون 
مر ، پنیر، گوشدت ی درجه دوم )تخمهای عمدههای فرآوردهو تعرفه« غر  خواهد کرد...

 درصد افزایش داد. 500تا  300و غیره( را از 
اما پس از این آغاز درخشان، مقررات کشاورزی رایش سوم برای دهقاندان کوچد  و 

ای دولتی به ندام اداره 1933بار بود. با قانون سیزده و بیست و ششم سپتامبر متوسط نکبت
هدای فرآورده« تثبیدت قیمدت»انداز ی مواد غذایی رایش پدید آمدد بدا چشدمی تهیهرسته
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هددف مدا »ابتدا ناظر بر تولید گندم بود. والتدر داره گفدت:  ی کشاورزی. این قانونعمده
« رسیدن به قیمت عادزنه برای تمام محصوزت کشاورزی و پیش از همه غدالت اسدت.

ی  تن گندم سیاه )چاودار( بده  صدد و پنجداه و دو  ارزش ،در برلینو  1932 یدر ژانویه
ید و ید  تدن گنددم از صدد و به صد و هفتاد و دو مار  رسد 1935مار  آلمان و در می 

هشتاد و پنج به دویست و دوازده مار  آلمان. ایدن مقدررات تثبیدت قیمدت فقدط و فقدط 
یونکرها و زارعان ثروتمند را خشنود سداخت و دهقاندان متوسدط را کمتدر خشدنود کدرد. 

 کردند، به هیچ وجه در نظر گرفته نشدند.دهقانان کوچکی که برای بازار گندم تولید نمی
غالت بدرای هدر مداه سدال بده صدورت شدناور  ی«شده های تثبیتقیمت»، تنخس

شدد. امدا از تدر میهدا گرانگذشدت، قیمتهرچده بیشدتر از خدرمن می .شدتصوی  می
هدای خدود را انبدار کنندد، بایدد جایی که دهقانان متوسط در شرایطی نبودند تا فرآوردهآن

عالوه، فروختندد. بدهترین میدزان میمحصوزتشان را بالفاصله پس از خدرمن و بده پدایین
ی  بار کام  کدامیون، پدانزده  فقط برای حداق  مشخصی )مثال« شده های تثبیتقیمت»

تدن مترید ( مناسد  بودندد و دهقاندان متوسدط نداتوان از تدیمین آن مقددار زیداد، بایدد 
 پذیرفتند.های نامطلوبتر را میقیمت

ی محصولشدان بده رسدته ور بکه تحویکلمجبک، 1934، دهقانان پس از ژوپن کهدو آن
 1936و  1935، 1934های ی مواد غذایی رایش بودند. آنان جددای از خدرمن سدالتهیه

مقداری ثابت )و ناکافی( برای مصرف شخصی خود مجاز بودند. اما فرمدانی بده تداریخ 
 غالت مناس  برای پخت نانی تمام، آنان را ناگزیر ساخت تا 1937ی بیست و دوم ژوییه

های قدانون جریمدهکیردن نرعایدت  هر کوششیی درنمودند تحوی  دهند و که خرمن می
رو بدرای . ازاینبه هنراه داشتی نقدی تا صد هزار مار  و زندان( بسیار شدیدی )جریمه

شیود می نسبت به تعدی  بیشتر است ]چراکه تعدی [ سب « هاتثبیت قیمت»آنان مزایای 
)پایین را  استفاده کنندهایشان ی دامخانواده و تیذیه مینأم برایخود  هایاز فرآورده نتوانند

 ببینید(.

پروری نیز به کار رفدت. های دامبرای فرآورده« هاتثبیت قیمت»، سیستم 1934در ماه می 
 د اصدال گرفتکه اکثریت مطلو خرده دهقانان را در بر می پروری کوچ  داما شرایط دام

 بهتر نبود.
هدایی کده در افدزایش ارزش بدازار فرآورده متنایل بهدام و شیر و غیره  ی، ادارهنخست
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هدا در جدایی کده ایدن فرآوردهها. از آنجلوگیری از افزایش قیمتبه انحصار داشت بود تا 
داری فشدار شددیدی دادند، محاف  سدرمایهی کارگران صنایع خود را زیاد نشان میبودجه

شدد جلدوگیری کنندد. ا که منجر به افزایش دستمزدها میهآوردند تا از افزایش آنوارد می
درصدد زیدر سدطح پدیش از جندگ بدود،  10هدای لبندی درنتیجه شاخص قیمدت فرآورده

 65درصد بازتر بود. 15که ]قیمت[ غالت درحالی
راحتی محصوزتش را به مصرف برسداند توانست به، کشاورز لبنی دیگر نمیکهدو آن

کدره و پنیدر  زار ببرد. او پیش از ظهور ناسیونال سوسیالیسم معمدوزا را به باهو مستقیم آن
فروخت. اکنون او دیگر حدو تبددی  کننده میساخت و مستقیم به مصرفخود را خود می

شیر خود به کدره و پنیدر را نداشدت. امدا نداگزیر بده تحوید  دادن مقدادیر ثدابتی شدیر بده 
داشت بسیار پایین بود. برای مثال فت میهایی که دریاهای انحصاری بود و قیمتسازمان

که طبو رسدم، شدیر خدود را مسدتقیم بده بهدای لیتدری  Silesianسیلزی اهل ی  دهقان 
فروخت، اکنون ]از این راه[ بیش از چهارده فینیدگ کننده میو دو فینیگ به مصرف بیست

جرایدی اداره های اعایدی نداشت و باید دو فینیگ آن را به عندوان کمیسدیون بدرای هزینده
کددرد. همددان شددیر را اداره در شددهرها بدده بهددای بیسددت و چهددار فینیددگ پرداخددت می

 66فروخت.می
مقاومدت چندان  زدند. ایدن باز نتیجه این بود که دهقانان از تحوی  دادن شیرشان سر

رحمانده در برابدر دستور داد تدا بی گشتاپوبه  1935سرسختانه بود که گورینگ در دسامبر 
کارشدکنی در تحوید  شدیر از »ای رسمی بیان داشدت: اقدام کند. اعالمیه این سرسختی

آمیز در برابر ملت است. هرکس در این باره منفع  باشد یدا سوی کشاورزان عملی جنایت
 67«مقاومت آشکار کند جنایتی در برابر جامعه مرتک  شده است.

 هایی که پرورشرای دامت غذا بآور قیمپا، از افزایش سرسام،دامپروران خردهکهسه آن
تنهدا تولیدکننددگان  داران بدزرگ تقریبدادادند در عذاب بودند. در آلمان در واقع زمدینمی

کنند و بایدد اینهدا را پروران کوچ  خودشان اینها را تولید نمیباشند. دامخورا  ستور می
د ی  و ندیم تدن های غذایی آلمان کم و حدوجایی که تولید فرآوردهدر بازار بخرند. از آن
، 1933د حکومت در سدال  68درصد نیازها بود 30تا  25که حدود  متری  در سال بود د

های مواد غذایی وارداتی را برای تشدویو زراعدت و مقدرون بده صدرفه کدردن سدهام تعرفه
زودی مواد غذایی بسیار گدران های ممانعتی افزایش داد. بهدر اختیار خود به نرخ خارجی  
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افزایش یافت. این  بودکه خرمن به صورتی غیرمعمول فقیر  1934ها در سال شد و قیمت
امدا بدرای دام و  .مواد غذایی را افزایش دادند تجارتی سودآور بدودکشت برای یونکرها که 

آور بود. اینان ناتوان شدند زیانی آن تلف میهایشان در نتیجهپروران کوچ  که دامماکی
هایشدان را سدر هدای ممدانعتی بایدد دامن غدذای کدافی بده دلید  قیمتاز به دسدت آورد

کردند. نتیجه، سقوطی قاب  توجده در تولیدد بریدند یا از پرورش ماکیان صرف نظر میمی
 ویژه گوشت خو ( و در ی  کالم در درآمدشان بود.مر  و بعد گوشت )بهشیر، کره، تخم

هدا را توانستند این خورا کم میند دستکردکشاورزانی که گندم یا چاودار تولید می
ای کده ، استفاده از هر نوع غله1937ی هایشان بدهند، اما فرمان بیست و دوم ژوییهبه دام

های سدخت در بداز تواند تبدی  به نان شود به عنوان خدورا  دام را بدا همدان جریمدهمی
ه دلی  نبود سهام خارجی، همزمان اعالم شد که ببیش و کم قدغن کرد.  عنوان شده، اکیدا

دیگر وارد کردن مواد غذایی خارجی چون جو و ذرت برای جایگزینی بدا چداودار  ممندوع 
 69شده برای حیوانات، ممکن نمی باشد!

« ی چهارسالهبرنامه»افزون بر این دزی  متنوع نارضایتی، فشار شدیدی به نام اجرای 
مبارزه کردند. به آنان دسدتور داده شدده  درنگبر دهقانان آلمان تحمی  شد. کشاورزان بی

های بیشتری را زیر کشت ببرندد، محصولشدان را افدزایش دهندد یدا محصدول بود تا زمین
دیگری بکارند و کارهایی از این دست. آنان مدام زیر ظن و ش  بودند. برای مثال حکدم 

 مقرر داشت که در موردی که ید  مزرعده بده روشدی کشدت 1937بیست و سوم مارس 
ی مردم آلمان داشته باشد، مقامات مسدئول یدا از راه اخطدار بده نشود که سهمی در تیذیه

ی مواد غذایی ملی را برآورده کشاورز یا دستور به او برای کشت در جهتی که نیازهای تهیه
گیرد یدا کنند. عالوه بر آن مدیریت مزرعه تحت کنترل ی  میمور قرار میکند، دخالت می

ی زمینش یا واگدذاری کشدت آن بده شدخص مجدرب و مجبور به اجاره [زکشاور] کهاین
 70شود.متخصص می

اما خا  آلمان چندان حاصلخیز نیست، افزایش محصول یا کشت زمین فقیر بسدیار 
 30های پخدش شدده از جاند  رایدش، بدرخالف کداهش پرهزینه است. برخالف کم 

یایی پتاس با حکم بیسدت و درصدی کود شیم 25درصدی قیمت کود شیمیایی نیترات و 
ویژه بدرای خدرده دهقاندان و کشاورزی آلمان، بده بهبود برای شکوش ،1937سوم مارس 

در  Backدهقانان متوسط بسیار شا  بود. ی  منشدی در وزارت کشداورزی بده ندام بد  
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تنها صد و شصت و سه  1937های کشاورزی در سال ای پذیرفت که ارزش فرآوردهمقاله
های کشاورزی به سیصد و سی و پنج میلیون رسیدند. که هزینهبود. درحالی میلیون مار 

 71دادند.ها، سودها را فرومیهزینه
 ،ک از زمانی کده نازیسدم بده»نوشت:  Petit Parisien پت  پاریاینخبرنگار آلمانی 

ان ی کشتگری سود در کار روزانههای کشاورزی را بازبینی کرده است، فقدان فزایندهقانون
مشهود است که دهقانان آلمان شوری جدید برای نظمی جدید دارندد.  وجود دارد. کامال

بدا  یهای رسمی با نگاهی احساساتی به محاف  کشاورزی، حتها و سخنرانینامهتمام گاه
 72«ها ززم هستند.یابند. این توس  جستنفداکاری پایان می

6 

دهدد بلکده نمدی دهقاندان ثروتمندد را افدزایشداران بزرگ و سودهای زمین فاشیسم صرفا
هایی کده گشداید، روزندهمدالی میداری هایی جدید به روی صنعت و سرمایهاغل  روزنه

فریبدان فاشیسدت ندد. عواماهی منافع به مالکیت زمین وابسته بودی بستهکنون در جامعهتا
های هدا، تراسدتمار بان برای جذب خرده دهقانان به آنان وعده دادند تا آنان را از اسدتث

های نیروی بر  رها های کودهای شیمیایی و تراستهای کشاورزی، تراستبزرگ دستگاه
های کشداورزی های انحصاری فرآوردهکنند، قول دادند تا از شر محتکران بزرگ و واسطه

. شان کنندفروختند، خالصکننده گران میخریدند و به مصرفکه از تولیدکننده ارزان می
داری و به هر نحوی به نفوذ سرمایه هخالف وعده عم  کرد اما به قدرت که رسیدند، دقیقا

 به کشاورزی کم  کردند.

 در ایتالیا
هدای و حمایت« نبدرد گنددم»، «اصالحات ارضی)»مقررات کشاورزی فاشیسم ی نتیجه
شدان دادن داران بدزرگ و دهقاندان ثروتمندد و نای از گندم( افزایش سدودهای زمدینتعرفه
. الکتریکی کردن امور مربوط به کشاورزی بودی مالی  های زراعی جدید به سرمایهروزنه

های فدراوان کشداورزی شددید سدفارش ،تدر کدردهای بدزرگ نیدروی بدر  را غنیتراست
و  ،سددازی بدده ارمیددان آوردهای بددزرگ ماشینهای کشدداورزی بددرای کنسرسددیومدسددتگاه

بده دسدت آوردندد. « نبرد گندم»ی نیز سودهای سرشاری از تولیدکنندگان کودهای شیمیای
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 کاتینیشرکت مونتکهگفتند که گوشی می جا در  ها همهایتالیایی»د فران  گفت:  روزنشتا 
Montecatini   ای ، روزنامده1938در آغداز سدال  73.«میدان بوده است در نبرد گندم پیروز

کوهمند اسدت )صدحبت از سدود همچندان شد کاتینیمونتهمالی گزارش داد که وضعیت 
تنها به خاطر فروش روزافدزون کودهدای »ای به جای ده لیره بود( سهام یازده یا دوازده لیره

پنج میلیون  ،1937-38نبرد ]گندم[ سال  یبرنامه که برایچنانها ویژه نیتراتشیمیایی به
 74«های پیشین تولید کرد.کویینتال به جای سه میلیون سال

 در آلمان
هدای کنندده در فرآوردهداران بزرگ معاملهداران و سرمایهها، زمینمقررات کشاورزی نازی

های کشداورزی و کودهدای های دسدتگاهفروشان مواد غذایی، تراسدتعمده کشاورزی د
حکومت هیتلر کشاورزی »، Steinbergerبرگر دار کرد. بنا بر نظر اشتایند را پول شیمیایی

های دهقانان را حاصره کرد که بازارها و فرآوردهم زدهی صنایع کارت تهبس را با محف  عمال
یکدی از نخسدتین  75«نمود. های صنعتی وابستهبه انحصارهای تجاری و کارت  به شدت
تر بده اطمیندان دادن تولیدد بیشدتر و بدازار گسدترده« ی مواد غدذاییی تهیهرسته»کارهای 

. دیددیم کده پا در بیرون از بازار بودتولیدکنندگان هردهی اجبار واسطهدار به دززن سرمایه
این قایه چگونه در مورد شیر به وقوع پیوست. اما باید اشاره کرد که سود به دست آمده از 

 بنیاز جدا ،پرداخدتکننده میچه کده مصدرفتفاوت بین قیمت پرداختی به دهقان و آن
شدد کدرد بده جید  زده نمیعم  می ی مواد غذایی که تنها چون ی  کارگزاری تهیهرسته

زدند )ایدن آخدری را های لبنیاتی این سود را به جی  میداران بزرگ یا تعاونیبلکه سرمایه
ی شدکر کردند(. مورد دیگر در صنعت تصدفیهیونکرها مدیریت و کم  مالی می معموز

ی خانههدر دهقدان کشدتگر چینددر قندد را بده ید  تصدفیه 1934بود که حکدم ندوامبر 
ها چینددر را بده بهدای خانهمخصوص مرتبط کرد که زندگیش به آن بسته بود. این تصدفیه

 فروختند.کننده میمصرف خریدند و شکر را با سودی نجومی بهماحکی می ارزان و
هدای ی شدهرها بدرای کارت مقررات کشاورزی نازیسم بازارهای جدیددی در حومده

های کشاورزی بودند گشود. آن میایی و دستگاهی کودهای شیبزرگ صنعتی که تولیدکننده
داران را دادند دیگر گذشته است. ی آزادی از یو  سرمایهها به دهقانان وعدهروزها که نازی

هایش مکانیزه شدن کشاورزی را باشکوه دانست و آن را دکتر شاخت در یکی از سخنرانی
هدای صدنعت کنیم که فرآورده ما نباید فراموش»برای صنعت کالن بسیار سودمند خواند: 
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بدرای کشداورزی کده  ،زنکوب و تراکتورهدای شدخمهای خرمنداری مث  ماشینسرمایه
ی شصت و پنج میلیدون انسدان اسدت واجد  و ضدروری اسدت. مقدررات مسئول تیذیه

پیروز باشد یا به « نبرد تولید»تواند در کشاورزی که پیشرفت در این زمینه را سد کند، نمی
 76«ردم خدمت کند.مصالح م

 



 

 
 
 
 
 

 بخش پایانی

 هایی که باید برطرف شوند.توهم

هدای امیدواریم که این مطالعه نوری اند  بر ماهیدت واقعدی فاشیسدم بتاباندد. در بخش
کردیم تا بسیاری نظرهای نادرست مربوط به فاشیسدم را بهبدود بخشدیم. در پیشین تالش 
 مانند که باید برطرف شوند.های خطرناکی باقی میخاتمه، توهم

1 

آورد این است که آن را های مربوط به فاشیسم، برخالف وحشتی که پدید مییکی از توهم
، گرچده دردندا ، هزم یتدو ح گکذاری سیاسدی، بده عندوان مرحلده یروندهپیشی پدیده

الوقوع و حتمددی هددا و صدددها بددار، اضددمحالل قریدد آوران پرشددور، دهپندارنددد. پیدداممی
های پیروزمند انقالب اعدالم داشدتند. دیکتاتوری فاشیستی را در ایتالیا و آلمان زیر ضربه

نقالب ی تنش، ساعت اآنان بیان کردند که فاشیسم با بردن تااد طبقاتی به بازترین درجه
گونه که شخصی استالینیست با شادابی خشکی بیدان آن یکند یا حتپرولتری را نزدی  می

تواند قدرت را به پرولتاریا تنها با گذار از جهنم دیکتاتوری فاشیستی است که می»داشت: 
 1«دست آورد.

 ی کارگر به موجای که طبقهدادها با وضوح تراژیکی ثابت کردند که از لحظهاما روی
شدود داری و فتور آغاز میی طوزنی بردهدوره ،دهد تا از سرش بگذردفاشیستی اجازه می

دموکراتی ، فقط از بناهای یادگار و  یای طوزنی که در آن عقاید سوسیالیستی و حتدوره د
یشه برکنکدن مغزهکای : ینهاااز هنه ی تر شوند، اما جدیهاست که پا  نمیکتابخانه از ر
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اش را بدا اند که فاشیسم هرچیز مخالف بدا دیکتداتوریحوادث، ثابت کرده .است انسانی
کده خییدی و این ،هرچقدر هم که آن مخدالف آرام باشدد ،کندبرخورد فیزیکی ویران می

 گذارد.آورد و پشت سرش نیز خییی برجای میاطراف خود پدید می
ودش، در برابر همه چیدز العاده، با نابود کردن همه چیز به جز خفو  قدرت بقایاین 

های داخلی و برخالف حرمدان و رغم تناقضکند. در طول سالیان بهو همه کس رشد می
 پس پشت صحنه چه خبر است؟ یابد. دها گسترش مینارضایتی توده

اش نهفته است. چنین رژیمی العادهقدرت دیکتاتوری بیش از هر چیز در تمرکزگرایی فو 
ترین اثری از فدرالیسم با این ماهیت، کم»تواند فرانسوی نوشته نمیای چنان که روزنامهآن

یددا خودمختدداری را تدداب آورد. مثدد  کنوانسددیون، مثدد  ندداپلئون بایددد در پددی تکمیدد  
ی منطقی این سیستم و ابدزار ززم بدرای تادمین بقدایش که نتیجه باشد د اشتمرکزگرایی

 یومت مرکزی را تقویدت کردندد و حتدموسولینی و هیتلر تا حد اعال اقتدار حک 2«است.
هدا بده صدورت قابد  فردگرایی را زدودند. در ایتالیا قدرت فرمانداران ایالتازترین اثر کم

بایدد آشدکار »دهدد کده: ای از دوچه به آنان اطالع میای افزایش یافت. اطالعیهمالحظه
گونده است. اگدر این توان بخش کرد... اقتدار مجرد و منحصر به فردشود که اقتدار را نمی

 3«نباشد به سوی دولتی غیر سازماندهی شده سقوط خواهیم کرد.
که حو حکومت بر خود و داشتن مجلدس از سدوی قدانون « ایالت»در آلمان، هفده 

 تدریج محو شدند و به تنها ایالت رایش که مستقیمااساسی وایمار برایشان محفوظ بود، به
شدد تیییدر شدک  اداره می Statthalter شتات هالترای حکومت مرکزی، از سوی نماینده

ای بده مدردم کده از بخشیدن قانون اساسی»دادند. هیتلر با ستودن عم  تمرکزگرایی خود، 
 4بالید.به خود می« سازدآنان را قدرتمند می

اگر قدرت اجرایدی متمرکدز هدم  یتوانست در زمان خود شاد باشد که حتمارکس می
و پژوهشدگر  5کندد.بر خود، تمام قدوای تخرید  را نیدز متمرکدز میبشود، همزمان در برا

کند با برداشتی آسان از دیالکتی ، تصور می Edouard Brethمعاصری چون ادوارد برت 
امدا فاشیسدم  6که فاشیسم با تمرکزگرایی حداکثر در جهت انقالب حرکدت کدرده اسدت.

ین صکورت هکود، شد، همزمان که متمرکز می یکب»در رادیکالتر را نیکز « گرنیروهکای تخر
هدای های فشار پلیسی مدورد اسدتفاده در دولت. فاشیسم در واقع، روشساهتویران می

 اورامدرن را به حد اعالی کمال رساند. پلیس سیاسی را تبدی  به سدازمانی علمدی کدرد. 
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Ovra  با حساس شدن «های واقعی در درون دولتدولت» در آلمان د گشتاپودر ایتالیا و ،
شدمار مدالی و مدواد و بدا با مندابع بی ،ی مسکونیهر خانه یبر تمام طبقات جامعه و حت

د در موقعیتی بودند که به دقت هر کوششی برای مخالفت را هرکجدا کده  قدرت نامحدود
نستند هرکسی را هرجا که باشد دستگیر، تواکردند. آنان میافتاد در نطفه خفه میاتفا  می

بدون تظاهر بده محاکمده  یو حت« نیستسربه»ها ای دورافتاده یا در اردوگاهاو را در جزیره
 .کننداو را اعدام 

تواندد در آن سدطحی از گرانیدت کده هدیچ دسدتی نمی»شخصی، چندین رژیمدی را 
ای در اسدت در مقالده Elie Halevyنامیده )این اصطالح از الی هالوی « دستاویزی بیابد

 تتانی  روزنامه، این مقاله خطاب به من بود اما نتوانستم منبع دقیقش را بیابم.( خبرنگار 
محو شده است... با سیسدتم  مخالفت کامال»کمی حو داشت وقتی که نوشت: در ایتالیا 

: داشدتو گدوبلز وقتدی بیدان می 7«دولت توتالیتر، هیچ تبلییات مخالفی ممکن نیسدت.
بردنی در سراسدر اند دیگر هیچ گروه مخالف  شایان  ندامتارومار شده دشمنان رژیم کامال»

 8«کشور وجود ندارد.

یداوری آوارگدی، تفرقده و بی»های فشار پلیسی، این دولدت، دولدت ی این روشبه اضافه
یری فاشیسم در جلوگ مسلما 9ی کارگر را اسیر آن کرده بود.بود که فاشیسم طبقه« اجباری

عمیو اسدت،  ای اجتماعی که به هیچ رژیمی ارزانی نشده اما کامالاز نبرد طبقاتی، پدیده
توفیقی نیافت. نبرد طبقداتی بده صدورت زیرزمیندی ادامده یافدت. اگدر در نگداه اول قابد  

عادت داریم به خدود  آن به چهشناسایی نیست به این دلی  است که اشکالی متفاوت از آن
یدا « شددهفاشیستی»های فریبی عدوام در اتحادیدهمثال، از طریدو عدوامگرفته است. برای 

نه در ایتالیدا و  و غیره و غیره نمود یافته است. اساسا« gleichgeschaltet گالیخگشالتت»
بدرعکس.  توانست از همراهی تمام پرولتاریا به خود ببالدد، کدامالنه در آلمان، رژیم نمی

توانم بگویم که تمام کارگران ]با منند[... آندان نمی»بود: خود موسولینی ناگزیر به اعتراف 
ها دو بدار ی کارخانده«شدوراهای محرمانده»در آلمان، انتخابدات  10«اند.ناراضیان ابدی

 دار برای رژیم در بر داشت.( شکستی نیش1935و آوری   1934)آوری  
 1934ر سال دهندگان در یاز درصد  40بر اساس آخرین اعتراف دکتر لی، کمابیش 

دهندگان از ر ی دادن خودداری کرده درصد ر ی 30کم دست 1935در سال  11ر ی دادند.
، انتخابات به دلی  اقددامات 1938و  1937، 1936های در سال 12یا ر ی مخالف دادند.
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دیگر نبایدد « معتمدان»تصمیم گرفته شد که  1938و در ژوپن « به تعویو افتاد»احتیاطی 
 رسانند.هایی میها را به مقامها آنرسسای کارخانه ؛«انتخاب شوند»

ی غیرممکن یافت. طبقده اما این نارضایتی پنهان، بیان و یا سازماندهی خود را تقریبا
جدا پیددا آن جدا وهای معتدرض اینشد. درست است که جنبشذره متالشی میکارگر ذره

بنددی شدده، های عایوکارخاندهگردیدندد. آندان در شدند اما به سدرعت خداموش میمی
در هر کارخانده، کدارگران . ها به چند کارگر شناخته شدندمحصور و در بیرون از کارخانه

های پنداشتند که در مقاومت خود دست تنهایند، نه تنها ارتباط بین کارگران در کارخانهمی
هدای ادارهدر داخ  تشکیالت بزرگ نیز تمداس بدین کارکندان  یمتفاوت قطع شد بلکه حت

وقتدی بدا  یحت 13نمود.ی آن نیز بسیار مشک  میمختلف وجود نداشت و برقراری دوباره
همیشده  ، آنان تقریباشکل گرفتهای غیرقانونی تالش قهرمانانه، مراح  نخستین اتحادیه

 14ای نوشکفته بودند.چون غنچه
های مبددارزی بودنددد کدده بدده بهددای ها و کمونیسددتشددکی نیسددت کدده سوسیالیسددت

ای قهرمددان هددا تنهددا دسددتهکردنددد امددا آنهددای غیرقددانونی پخددش مددیزندگیشددان، جزوه
ای در شددند کده حادثدهشمار بودند. کارگران تنها زمانی بر انفعال خود چیدره میانگشت

ساخت که تنها نیستند و ورای مرزها، دیگر کارگران در حال نبرد و خارج بر آنان آشکار می
در فرانسده بدرخالف مراقبدت شددید  1936های بزرگ ژوپدن عتصاباند. بنابراین امبارزه
شان، پژواکی ژرف در میدان کدارگران های فاشیستی برای به حداق  رساندن اهمیتنشریه

، رودولدف هدس، سدخنرانی خشدن ضدد 1937آلمان داشت. در هژدهم آورید   ایتالیا و
 انفورماستتیونینددی کددرد کدده خبرنگددار برلایییراد  Karlsruheکمونیسددتی در کارلسددروهه 

Information ی پایدانی این سخنرانی در داخ  آلمان نقطده»د: ننوگونه توصیف آن را این
ی اعدالم قدانون هبیارهای مردمی رایش  در میان توده رغم سانسورهایی که بهبود بر بحث

 ریانج]در فرانسه[  Blumی بلوم ای چه  ساعت کار و قوانین جدید اجتماعی کابینههفته
 15«داشت.

و هنگامی که فاشیسم مخالفان جوان خدود را در مدوقعیتی گذاشدت کده نتوانسدتند هدیچ 
آسیبی به او برسانند، مهرش را به جوانان زد و آندان را بده قالد  خدود درآورد. موسدولینی 

نس  آدمیدان ناسدازگار از سدوی قدوانین طبیعدی رو بده انقدراض اسدت، »شادمان بود که: 
ی خدامی مداده»ولپده بدا خوشدحالی سدخن از  16«ی خواهدد آمدد!ترزودی نس  جوانبه
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داشدت: هیتلر بیان می 17«اند.های قدیمی تاکنون آن را لمس نکردهگوید که ایدپولوژیمی
ی ما را جوانان آلمان نشان خواهند داد. ما آن را در روح و روان خود رشد خدواهیم آینده»

 18«ها خواهیم گرفدت.کند، کودکانشان را از آنتواند به آن خو تر نمیداد، اگر نس  قدیمی
های عمرشدان تلقدین ترین سدالاز حسداس کودکیانخواهیم تا اصول خدود را در ما می»

 19«نماییم.
ظدام فناناپدذیر خواهدد نو گوبلز بیان داشت مادامی که جوانان پشدت هیتلدر باشدند، 

ایتالیا از خدانواده گرفتده و شش سالگی در  ها از سن چهار سالگی در آلمان وبچه 20بود.
شدوی وشدند و بدا تبلییدات در معدرض شستنام میدر تشکیالت نظامی فاشیستی ثبت

گرفتند. دولت دیکتاتوری تنها ی  روزنامه و ی  کتاب درسدی بده میزی شدیدی قرار می
 داد.داد و آنان را در فاایی باورنکردنی از ستایش و تعص  آموزش میدستشان می

نویسد: آموزش به اهدافش رسید. در ایتالیا نتیجه محسوس بود. جنتیزون می گونهاین
کدارگری  21«عقاید سوسیالیستی یا کمونیستی را تصدور کندد. یتواند حتجوان دیگر نمی»

ی جوانی کده هرگدز ید  روزنامده»کند: گونه تصریح میاین Ferociمبارز به نام فروچی 
رگری شرکت نداشته و هدیچ چیدز از سوسیالیسدم و کارگری نخوانده، هرگز در میتینگی کا

مقاومت واقعدی ]در برابدر[ رژیدم موسدولینی به داند... این چیزی است که کمونیسم نمی
برانگیز اسدتوارد رمدان سدتایش نیک.بدتر بدود. ) یدر آلمان نتیجه حت 22.«می کندحمله 

 Printemps Norvegien 1940 1940باتتار نتترو  ،Stuard Engstrandانگشددتراند 

[Norvegian Spring 1940]  در لندن و به زبان فرانسه آن را دیدم.( 1944که در سال 
تواند پنهانش کندد و نیدازی بده ش  چیزی وجود دارد که تعلیمات فاشیستی نمیبی

تواندد کدارگران را از احسداس نمی ی طبقاتی. هیچ حجم تبلییاتیغریزه تفکر هم ندارد د
کده ادعدا کندد جواندان زمانی به جدای این Pietro Nenniیترو ننی استثمار شدن برهاند. پ

بسیاری جوانان، »اند اشاره کرد که در ایتالیا، پیرهن سیاه خود را از چنگ فاشیست رهانده
کددده بخواهندددد سوسیالیسدددت باشدددند، بددددون شدددناختن سوسیالیسدددم و بددددون این

 Il ایت  متالیوورین بده ندام گراهای فاشیسدتی تدی اتحادیدهنامههفته 23«اند.سوسیالیست

Maglio (شکایت میچکش ) فاشیستی « گراییاتحادیه»کرد که جوانان در  مشخصی از
که فهمیدند براندازی همده طبیعی است که جوانانی وجود داشته باشند که همین»ندارند. 

ا تدوان بدچنان بر این باور باشدند کده بهتدر مینوع نبرد طبقاتی ضرورتی مطلو دارد... هم
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ه های کارگری مدورد اسدتفاده بدودهای نبردی که تا دیروز در کشمکشها و روشاعتصاب
 24«ند به منافع مادی کارگری دست یافت...ا

اسدت و  دولت آنانی راسخ داشتند رایش سوم شماری که عقیدهدر آلمان نیز با جوانان بی
سدختی مخالفدت داری پیر را شاهد بودندد بهگونه استثمار سرمایهتحکیم همه ،در عوض

 ،های رواندیبا چنین آموزش نهایت مشک  است کهشد. اما برای جوانان هر دو کشور بی
شورش خود را پدالوده سدازند و  ،اند رهایی یابندها آموخته شدهاز عقاید نادرستی که با آن

عم  و تفکر سوسیالیستی را انجام دهند. بیداری  سدهار ی  خود کبدون راهنمایی خودبه
گدداهی طبقاتیشددان، برخددی از آنددان را بدده  فاشیسددم یددا ناسددیونال « جندداح چددپ»گنددگ آ

 کند.های مبارز تبدی  نمیها را به انقالبیکشاند و آنسوسیالیسم می
ران فاشیسدت توانند در خانه با تیثیر آموزگداهایشان تا حد مشخصی میالبته، خانواده

مقابله کنند. اما دولت مراق  است. کود  در تمام ساعات فراغتش از خانه بیرون است و 
 شوی مغی یوشست و پدر و مادر خصوصا عموما« بالیان»مند در برابر به صورتی قاعده

کند. سالخوردگانی که به عقاید سوسیالیستی باری دو نس  را جدا میشود. تناقض غممی
 پندارند.اند و جوانانی که در برابر پیران مبارزه کرده، آنان را دشمن میهوفادار ماند

 (1964)افزوده بر چاپ سال 
کند که در نبود عبارتی بهتدر، عالوه فاشیسم با به َاَبرقدرتی رسیدن از مقرراتی پیروی میبه

مای واقعی کردن سی ب کنامم. یعنی اصرار در تیییر چهره دادن یا می« زدن چشم مو»آن را 
 مردم. ی خود در چشمان بخش عظیمی از توده

ی در چاپ نخست این کتاب که بیش از هر چیز در پی نمایان ساختن اعمال پلیدانده
گون پشدت ویتریندی غافد  شددم. اکندون در های گونهفاشیستی بود از نام بردن این نمونه

نم کده بایدد ایدن غفلدت را کنوری که تابیده و به ادرا  ماوقع منجر گردیده، احساس مدی
جبران نمود. چراکه این وسای  نقش معتبری در شکوفایی قدرت ماندگار آن نظام هیوزوار 

 دارند.
ی مردمدی داد بیشترشدان در در میان تدابیری که به فاشیسم مقدار مشخصدی وجهده

ت. فایدده اسدجا بیاند و تکرارشان در اینتحلی  شده« رازورزی فاشیستی»بخشی به نام 
هدای هیتلدر و کده بده نظام مکادیبلکه بیشدتر « آلیستیایده»اما چیزهایی وجود دارند، نه 
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هدا اگدر آشدکارا ری  دهندد. چیزهدایی کده ایدن رژیمفها را موسولینی اجازه دادند تا توده
 ها بیگانه بودند، این چیزها عبارتند از:شان نبودند، با آندشمن
 
 ی بدزرگ و مسدلماالمنفعدهکاران بدا کارهدای عامی عظیم بیی تودهد جذب دوباره1
 های تسلیحاتی.تر از همه کارخانهها و مهمویژه بزرگراهبه ،مفید

هدای قابد  تکنی  هدا دد نظارت دیکتاتوری بر صدادرات سدرمایه و سدطح قیمت2
ی مردمدی، نداتوان از بده عمد  از ندوع جبهده« چپ»های تر نشان داده که حکومتتوجه

 باشند.هایشان میطرحدرآوردن 
اغل  بسیار عالی تجهیدز  «رفاه اجتماعی»آسای  های غولد و مهمتر از همه، پروژه3

آوردندد. می به یادی ]کار[ جمعی را شدند، و برای کارگران ابداع دوبارهو سازماندهی می
( Kraftdurch Freude کرافکت دورخ فرویکد]به معنی باشگاه[ و  Dopalavoro ُدپاهُورو)

 ]دوام از راه خوشی، پیشتر در کتاب آمده است.[
یقین، قدرتمندانده در جهدت کرد بههای مهی  پلیسی که فاشیسم را تقویت میروش

غیرمردمدی در  رفت. اما اشتباه خواهد بود اگر فاشیسم را رژیمی کامالبقای آن به کار می
فاشیسدم  سدید. مسدلمانظر بگیریم و بگوییم که فقط با ایجاد رع  و وحشت به قدرت ر

اجبار، به دست ها را به زیر یو  خود درآورد اما از آنان مقدار زیادی حمایت، گرچه بهتوده
 آورد.

 (1964)پایان افزوده بر چاپ سال 

2 

تدا از  کوشیندمییی فاشیسم باید برطدرف شدود. پژوهنددگان ی دورهتوهم دیگری درباره
تناقاات اقتصادی و سیاسی که در رژیم فاشیستی رشد کردند، تعداد روزهای دیکتاتوری 
را به دست آورند. حقیقتی است غیر قاب  انکار: ثروتمندانی که به فاشیسدم کمد  مدالی 

 کردند و آن را به قدرت رساندند از این کار خود خشنود نبودند.
. تقویت بوروکراسی مفرط دولتدی، بودج که رژیم به طرز وحشتناکی پرخرنخست آن

های نجدومی شمار اغل  با وظدایف بسدیار زیداد، هزیندهدولتی بیهای شبهحزبی و بدنه
مشاهده کدرده کده:  تانافزودند. خبرنگار برلینی داشتند و به مشکالت مالی حکومت می
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حزب ناسیونال های گویند از سوی ارگانکه میچنانهای مهم اجرایی دولت آنتمام بدنه»
چندان در کندد امدا همها نفدوذ میاند... حزب در وزارتخاندهبرداری شدهکپی مسوسیالیس

 25«نماید...های خود را نیز حفظ میهای اجرایی سنتی، ارگانی بدنهحاشیه
 معمول آن»به هیتلر نوشتند:  1937صاحبان صنایع در یادداشت خود به تاریخ ژوپن 

لیدی برای هر دوازده نفر ی  وظیفه در نظر گرفتده شدود. امدروزه های توست که در حرفها
ای با کارمندان و کارکنانشان در های رستهرسمی و سرویسهای رسمی و نیمهاگر سازمان

های تولیکدی یکک نفکر در شود که به ازای هر هشت نفر در حرفهبرآورد مینظر گرفته شوند، 
سندگان این یادداشت بدا دسدت برداشدتن از نوی.« لیست حقوقی دولت وجود داشته باشد

 ازمندد آنیهای کارکنان و مواد که دستگاه اجرایدی نبرآورد مقدار هزینه»شی برای شکوهر 
هدای جدیدد و ی نبود تمداس بدین دولتشمار و فزاینده در نتیجههای بیزیان»از « ستا

 26«داشتند. های جدید و قدیم و حزب شکایتقدیم و وظایف اضافی بین خدمات دولت

های ضدمنی رو با مقدار مشخصی هزینده صاحبان صنایع بزرگ نیز به سهم خود مستقیما
« رفاه»گرفت و تعهدات اجبار از آنان میکه حزب به« های داوطلبانهکم »در رو بودند: 
ی هایی در هیددیت مدددیرهو کرسددی« سدداخت و پاخددت»گون، هددای گونددهآن، پرداخت

گدری حزب فاشیستی و غیدره. امدا ایدن طفیلی« بازیرده»ان های بزرگ برای رهبرشرکت
فریبی نده است تدا عدوامهدآزارنده که در اهمیتش نباید اغرا  شود، برای تجارت کمتر آزار

ها هرگدز ها و محددودیتهای عامی که بدا وجدود پاکسدازیپرآشوب و افراطی فاشیست
 متوقف نشد. کامال

کده  را کدالن اقتصدادی مقدررات خدارجی تجاوزگراندههای عالوه هنگامی که بنگاهبه
آورد به تصوی  رساندند، در هدراس های تسلیحاتی جدید به ارمیان میبرایشان سفارش

از فالکدت مدردم، جنددگ  راه گریی جوی وبودندد کده مبدادا رهبدران فاشیسدتی در جسدت
ویژه قاب  بهزودهنگامی را شروع کنند که به انزوای کشور و درنتیجه شکستش منجر شود. 

رهبران فاشیستی چون فاریناچی، روسونی و دیگدران بودندد  1935اشاره است که در پاییز 
که بورژوازی بزرگ، ستاد ک  ارتش و که موسولینی را به نزاع با انگلیس واداشتند. درحالی

کردند. در آلمدان نیدز وقتدی پادشاه در طرف دیگر او را به مالیمت و احتیاط نصیحت می
گرفت،  Rheinelandزند ی راینسازی دوبارهتصمیم به نظامی 1937ر در ماه مارس هیتل

د که به او برای ماجراجویی  گورینگ، گوبلز و دیگران بازی نازی بود داین بوروکراسی رده
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هدای شان دکتر شاخت و نیدز ژنرالداران کالن و نمایندهکه سرمایهدرحالی نداصرار ورزید
آمدد نگدران ی آن پدیدد میا از خود عم  بلکه از تحریکاتی که در نتیجدهتنهور نهرایشس
 27بودند.

در پایان دسامبر همان سال، ژنرال فن فریچ اشاره کرد که نه رایش و نده ارتدش آلمدان 
جا پیش رفدت کده مدت منجر به جنگ شود و تا آننباید دست به عملی بزنند که در کوتاه

اکندون  28اش را نادیده بگیرند استعفا خواهدد داد.تجربهتهدید کرد اگر نصیحت حاکی از 
ها با نومیدی اما بیهوده بده دانیم که در بعدازظهر شروع جنگ دوم جهانی، بیشتر ژنرالمی

 دادند.هیتلر در برابر خطرات ماجراجویی نظامی هشدار می
کده « هدای عظمدتتوهم»های نشانه ابهای کالن اقتصادی با عصبانیت تمامی بنگاه

واقع کردند. این پیشرفت بهشد برخورد میمی پیگیریبسیار آشکارتر از جان  دیکتاتوری 
حذف عوام و فرستادن حزب به مقام دوم، ززم اسدت کده  در برابرگریزناپذیر است چراکه 

را علم کنند تا پشت شخص او ماهیت واقعی دولت فاشیسدتی را پنهدان « مرد سرنوشت»
هدای کدالن اقتصدادی. ززم اسدت تدا د پلیسی در خدمت بنگاه یدارند: دیکتاتوری نظام

 عیدار سدزارهیچ چیزی بیشتر از قدرت شخصی تمام»نصیحت اشپنگلر را بازگویی کنیم: 
بنابراین در ایتالیدا، دیکتداتوری  29«شود.ندارد ]که با آن[ قدرت مطلو پول محو می معنی

وچه داد. در آلمان در آخدرین کم جای خود را به دیکتاتوری شخص دحزب فاشیست کم
تدا  مورد بسیار کمی از ناسیونال سوسیالیسم وجود داشت و بیشتر د»مبارزات انتخاباتی، 

اما خود شخص دیکتداتور بدا  30«د مورد، مورد آقای هیتلر بود. حد تحریم همه چیز دیگر
هم پدید  برگشتگی لویی بناپارت برای اوخورد. همان بختلوحانه فری  می این دام ساده

هنگامی که او با قاطعیت از نقش سلطنتی خدویش آگداهی دارد... آیدا چدون »...آید: می
شود، این تصور که دیگر تاریخ جهان را کمدی نمیدلقکی قربانی تصور خود از دنیا نمی

موسولینی و هیتلر با خودپرست شدن  31«د؟پندارد بلکه کمدی خود را تاریخ جهان میندا
حد و فزاینده و خلدو غرور بیا بداران کالن باید به پایان رسیدند و سرمایه ،تا سرحد افراط

 ند.مدآمیکنار   دوچه و پیشوا یو بوالهوس دمدمیو خوی 
که مقررات اقتصادی فاشیسم هرچقدر هم که مطلوب بدوده باشدد، بداز و سرانجام آن

ساخت. گرچه آنان با اشتیا ، سودهای  کالن پدیدآورندگان پیشینش را خشنود نمی کامال
ی منطقدی ایدن مقدررات در هدراس های تسلیحاتی را به جی  زدند اما از نتیجدهسفارش
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ی میدانی در ای در طبقدهای مالی، جرقهگرفت که فاجعهبودند. در آنان این تفکر قوت می
حکومدت فاشیسدتی در افدزایش « مبدازتیبی»چندین هم برابر آنان خواهدد آفریدد. آندان

کردند که رژیدم گرفتند. همچنان با ترس فراوان اشاره میهایش را به باد سرزنش میهزینه
تدری را بده آندان تحمید  دست و پیاگیر، به صورت باثباتی قوانین دولتی «اقتصاد جنگ»

 ت.مقدس اس« ابتکار خصوصی»ی برندهکند و همواره تحلی می
ک  خشنود نیستند و در ذهن برخی از آنان این ایده شدروع بنابراین صاحبان صنایع به

را بده  رهبرانشکانهای عدامی و بار و برای همیشده، فاشیسدت کند که ی به جوانه زدن می
ی رژیم توتالیتر فاشیسدتی بده دیکتداتوری افتادهعق به دانی بیندازند و تیییر تاکنون زباله

 را تکمی  کنند.نظامی  کامال
مانندد و غیدر قابد  اما آنان تفکرات پستی دارند. جر ت ندارند تا خدود را از ابدزار بی

 ای فاشیستی وجدود داردیافته در تمامی اجزای جامعه که در سازمان تودهجایگزین رسوخ
کده گرچده رو بده  ،تر از همه، به جای ایمان رازورزانه به دوچه یا پیشدواحروم کنند. مهمم
« مرد سرنوشدت»از محروم کردن خود از خدمات  ،باشد اما هنوز که نمرده استفول میا

ی جود دارد و فقط بده شدکرانهونظم کنونی آلمان »گوید: می تان. هستنددر ش  و تردید 
 32«یابدد...های آلمانی به اعمال آقای هیتلدر ادامده میگرایی صدراعظم و ایمان تودهمردم

کده اکندون بیشدتر از آن« مرد سرنوشت»اما  33«تر از رژیم است.میتردید، پیشوا مردبی»
ی تنهایی، معجدزهتواند بدهاش هم مفید است، او میآفت باشد، ضرورت است. دیوانگی

 روانی تیییر نارضایتی و فالکت قشرهای عظیم مردم به شور و شو  و ایمان را انجام دهد.
ادا تیییر بنیادینی که خواستار آنند خدونین اما صاحبان صنایع بیشتر از همه نگرانند مب

با یکدیگر « ملی»ی  جنگ کوچ  که در آن نیروهای  یباشد. آنان از جنگ داخلی، حت
ام سی»چه که پیشاپیش در آلمان ی آناسند. آنان از هیچ چیز به اندازهرهدر نبرد باشند در 

ک  توان بدهکند. اما نمیمی دترسند. بنابراین بورژوازی تردینامیده شد، نمی« ژوپن جدید
بددون « دولدت قدرتمندد»هدای ید  از این فرضیه دست کشید کده بده نظدر آندان مزیت

 را ببینید.( 1945مزیتی است. )پیشگفتار بر چاپ مارس تر از بیموسولینی و هیتلر، مهم

3 

ناسدازگار بدا  نداشت د اقتصادینکرد به هیچ وجه پیشرفت  سیاسیاگر فاشیسم پیشرفت 
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ی واقعیش فاشیسم برهنه از تمامی نمودهایش، تمام تناقااتی که چهره !تفکر پژوهشگران
دارندد، و اش را از بسیاری پنهان میهای پستی که ماهیت اصلیکنند، تمام جنبهرا تار می

ی هر ی  از دو کشور، به این تقلی  یافتده اسدت: دولتدی قدرتمندد بدا ی شرایط ویژههمه
ی سدود و مالکیدت ای سیسدتم اقتصدادی بدر پایدهدادن مصدنوعی گوندهگرایش بده ادامده 

ای تسکمه، دیکتاتوری فاشیسدتی Radekی راد  ابزار تولید. به تعبیر برجسته بر خصوصی
بناد داری را ی سکرمایهی شکستهکند با کمک آن، همرهاست آهنی که بوراوازی تال  می

کنندد ایدن چده برخدی تصدور میف آنجا توضیحی ززم است: بدرخالاما در این 34.بزند
ی ی کارگر شکسته نشد، فاشیسم پاسخ بورژوازی به حملدهبا عم  انقالبی طبقه« خمره»

خمره از گ   خدودش  35«.داری استتوصیف زوال اقتصاد سرمایه»پرولتاریا نیست بلکه 
 کند.احساس جدایی می

ری از فروپاشدی باید گفت که فاشیسم واکنش بورژوازی اسدت بیشدتر بدرای جلدوگی
ی کارگر از نابود شده. در واقع، طبقه سیستم خود تا دفاع در برابر تهاجم پرولتاریای تقریبا

داری فلدج شدده، جان  رهبران و سازماندهی خدودش در سداعت زوال اقتصداد سدرمایه
دست گیرد و سوسیالیسم را به جای این سیستم اقتصادی کده  بهداند چگونه قدرت را نمی

 پذیرند تثبیت نماید.ش نیز جراحات عمیو و افول نزدیکش را میمدافعان
پذیرفت کده ی ماهیت بحران هیچ توهمی نداشت. موسولینی میخود فاشیسم درباره

بحران چنان ژرف در سیستم نفوذ کرده که تبدی  به بحران سیستم شده است. دیگر زخم »
فریبانده ت کده فاشیسدم عوامبرخالف این واقعید 36«ای است...نیست بلکه بیماری کهنه

جدا[ کمتدر دهد، درواقدع ]در اینکاران و بازآفرینی تجارت را وعده میی بیجذب دوباره
کندد تدا بدا ابدزار مصدنوعی، جلدوی سدقوط سدودهای طل  اسدت. تنهدا تدالش میجاه

هدای بدزرگ نددارد، اش، طرحفریبی زبانیداری انگ  شده را بگیرد. برخالف عوامسرمایه
کندد، در آرزوی چیدزی نیسدت جدز زندده نگده داشدتن مشدتی به هفتده زنددگی میهفته 

های دولتدی، دار بزرگ از راه کم کردن دستمزدها، ]افزایش[ سدفارشانحصارطل  و زمین
اندازهای کوچ  و خودکفایی. و برای طدوزنی کدردن عمدر ها، به دست آوردن پسانهریا

های یالت آزاد، بدا شدتاب تمدام، دیگدر زیدهی  محدود کردن تشدکاین الیگارشی به بهانه
داران، کدارگران  کشداورز، کنندگان، اندوختدهمزدبگیران، مصدرف کند دمردمی را نابود می

 ی کازهای مصرفی.صاحبان صنایع سازنده یافزارمندان و حت



 های کالن اقتصادیفاشیسم و بنگاه        312

ی فاشیسدتی فریباندههدای عوامبه زودباورانی که بیرون از ایتالیا و آلمدان بده دام درو 
نامیدند و گفتند که فاشیسدم « انقالب» مترادفجا پیش رفتند که فاشیسم را فتادند و تا آنا

ی ی زیر را از ی  کارگر کده روزنامدهشود که نامهداری است، پیشنهاد میسرمایه« ورای»
 ، مطالعه نمایند:هآن را چاپ کرد فولکییر بووباخترفاشیستی 

داری نابود شده است. که سیستم سرمایه هیچ مشتا  مسای  اقتصادی اعتقاد ندارد
اندد دیگرگونده یافته ویژگییهای  امدور مدالی عمدومی گرچه درست است که روش

آیدد هرگدز از این کلمه برمی چه معموزکم آند سرمایه یا دست زورمندانه ویژگی د
های چون امروز چنان قدرتمند و سودآور نبوده است... اقتصاد سدودها و اندوختده

شدوند و در حدالی خدود را کدارگران بده صدبر دعدوت می ،ماری انباشته استشبی
های  بزرگ ها تحمی  شده است. آدمدهند که شرایط ابتدایی ]کار[ به آندلداری می

شددوند. اگددر ایددن هددای کوچدد  بدده آینددده حوالدده داده میکننددد، آدمسددود پددارو می
شدد کده بدددانم  داری بده معندی واقعددی کلمده نیسدت، خوشدحال خددواهمسدرمایه
پایدانی ی مدردم سدودهای بیی بقیدهداری چیسدت؟... گروهدی بده هزیندهسرمایه

 37نامند...داری میآن را استثمار سرمایه برند. این چیزی است که معموزمی

ایکن ناسکیونال »نوشدت:  فولکییتر بووبتاخترخبرنگار دیگری در سیزدهم ژوپن برای 
و ارگدان رسدمی حدزب ندازی بدا .« داری اسکتسرمایهسادگی سوسیالیسم نیست، این به

جویی پاسخ داد که اگر حکومت بخواهد بین کارگران، دو بیلیون یدا چیدزی در ایدن عی 
« در موقعیدت مفتادح اقتصدادی»ی تجارت را تقسیم کند خود را حد از سودهای افزوده

 38خواهد دید.
داری از سرمایه« فراتر»ونیست « پیشرفته»پس فاشیسم از نظر اقتصادی به هیچ وجه 

 داری رو بکه زوالسکرمایه. برعکس، شکلی اسدت از آن چیدزی کده لندین آن را یستنهم 
 40جویدد.فرآیند تباهی سود می« یکنندهطوزنی» فاشیسم از هر ابزار ممکن   39نامید.می

کندد. بده جدای که دم  چرکی را با چاقوی جراحی بگشاید، از آن پرستاری میبه جای آن
چنان که بحران طوزنی د هم ابزار تولیدبر یعنی مالکیت اشتراکی  یدن به سوسیالیسم درس
کندد کده ای میانگیختدهدشود تمام انرژی و منابعش را وقف سدد کدردن جندبش خدومی

اجتمداعی تولیدد و  ویژگیخواهان واگذاری اقتصاد خصوصی به دولت است و تااد بین 
توان بددون مشدکلی تمدام کند. هرجا که مید میشدیتمالکیت خصوصی را تا حد نهایی 
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داری خصوصی بها تواند به سرمایهجا که میتا آن ،های اقتصاد را سوسیالیستی کردبخش
شود، به روش َدَورانی نیز به سوسیالیسم منتهی نمی یکند. حتدهد و آن را حمایت میمی

 فاشیسم دشمن سرسخت سوسیالیسم است.

4 

داری به اندزوای گرایش ک  سیستم سرمایه المل  صرفافاشیسم در سطح بینعالوه بر آن، 
المللی کار کند. فاشیسم با جداسازی اقتصاد از لشکر بینملی و خودکفایی را شدیدتر می

هرج و مرجدی در روابدط »، «دولت ملی *نیروهای مولد به تخت پروکروست»و با بستن 
مشکالت هیدوزوار زیدادی پدیدد « ی سوسیالیستیهریزی آیندجهانی به بار و برای برنامه

 41آورد.می
داری را زمان فاشیسم تناقاات پدید آمدده از پیشدرفت نداهموار سیسدتم سدرمایههم

رساند و بنابراین زمان تقسیم جدیدد و نیداز کند، آن را به بازترین حد تنش میشدیدتر می
 Rosaو رزا لوکزامبدورگ « تبازگشدتی اسدت بده بربرید»زمدانی کده  به زور اسدلحه را د

Luxemburg ی طبقاتیش و رسیدن به سوسیالیسم در موردی که پرولتاریا در انجام وظیفه
 .بخشدیشتاب مد  42کندبینی میکوتاهی کند، آن را پیش

 تدر بدال. کمی پیشفاشیسم به معنی جنگ استبا این حال درست نیست که بگوییم 
 از یککیاین شعار که فاشیسم کده »به این نوع درو  معترضانه حمله برد:  Bela Kunکون 
رانی  بورژوازی است... به معنی جنگ است... تنها بدرای رهدایی های سیاسی حکمشک 

های امپریالیستی که تدارکات جنگی ها، از جان  قدرتدوباره و همیشه از تمام مسئولیت
اندد طراحدی شدده طلبانه پنهدان کردهات صدلحهای دموکراتید  و عبدارخود را زیر شک 

نبدرد انقالبددی در برابددر جنددگ  دگری اسدت... شددعار قدددیمی  مارکسیسدت  ضددد نظددامی
جندگ محصدول  43.«داری به معنکی جنکگ اسکتسرمایهد چیز دیگری بود:  امپریالیستی

 دیکتکاتوریرا در برابدر  هادموکراسکیمثابه ک  اسدت. جندگ فدردا داری بهسیستم سرمایه
اند. جنگ فردا های ایدپولوژی  پنهان شدههای امپریالیستی پشت بهانهبیند. واقعیتنمی

                                                                 
* Procrustean bed و ، پروکروست، شخصیت اساطیری آتیکا که مسدافران را در دام آورده، آنهدا را سدخت

 کرد تا نتوانند فرار کنند.محکم در بند می
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اند و سیاره را بدا خدون و یافته« جای خود را در آسمان»ها قب ، را که مدت سیرهای ملت
دیرآمدگانی که سدهم خدود را  د گرسنههای اند در برابر ملتآهن بین خودشان تقسیم کرده

دهد. گروهی آماده است د قرار می اگر نیاز باشد با خون و آهن ،خواهندت میاز این ضیاف
ور کند و گروهی دیگر برای جلدوگیری تقسیم جدید جهان، جنگ را شعله زور و برایتا با 

تدوان در ایدن ی جنگ است. این حقیقتی مقدماتی است که دیگر نمیآماده ،از این تقسیم
فاشیسدم متدرادف بدا  ییت بیاای بسیاری مردمدان، ضددهای سخت تکرار کرد که برزمان

شده است. باید با فاشیسم نه از بیرون و با جنگ امپریالیستی کده از درون و بدا  شوونیسم
نبرد طبقاتی پرولتری مبارزه کرد. تنها ی  راه بدرای شدتاباندن سدقوط موسدولینی و هیتلدر 

ها توان آنه نبرد در خانه. و چگونه میمند کردن کارگران ایتالیا و آلمان بوجود دارد: انگیزه
 را تشویو کرد؟ با الگو! با نبرد در کشورهای خودمان!

5 

آخرین توهمی که باید برطرف شود این است که پیروزی ناسیونال سوسیالیسدم در آلمدان 
ی ویدژه»ای ای محلدی اسدت، پدیددهی مرگ نیست: این توهم که فاشیسدم پدیددهضربه
هدای بدزرگ کده ملت« مانده یا کشورهای کشداورزیکشورهای عق مختص »یا « ایتالیا

 اند ]باید برطرف شود[.از آن ایمن« های بزرگ غربیدموکراسی»صنعتی، 
ه و سددر انگلستان، فران»ی ایتالیایی نوشت که Don Sturzoآن زمان که دن استورتزو 

چده کده و آن« اش وجدود دارد...ردیدف وظیفدهی سیاسدی  قدرتمندد هم، ی  طبقهآلمان
است به سر آمدده یدا  44«لشکرکشی به لندن، پاریس یا برلین»ش  هرگز نخواهیم دید بی

هر تشکیالت فاشیستی در کشورهایی کده بده »با جدیت بیان داشت که:  Nittiوقتی نیتی 
در آلمکان ای بیهدوده خواهدد بدود... اند تجربدهی بازیی از تمدن اقتصدادی رسدیدهدرجه

 45.«اندهواه، ت بیت و قوام یافتهیک و جمهوریاحزا  دموکرات
فاشیسددم بدده شددک  »نوشددتند: هددای آلمددان میآن زمددان نیددز کدده سوسددیال دموکرات

های سیاسی ها متعلو است. قدرت سازماندهی و آموزشاش، به شرایط ایتالیاییایتالیایی
ر مقایسده بدا های غیر پرولتری آلمان دی کارگر آلمان، چون ضعف نسبی تودهعالی طبقه

 46...«دکنی خرد کردن دموکراسی را در کشور ما غیرممکن میاین شک  وحشیانه ،یتالیاا
فاشیسم در شک  ناب خدود، عمدده »گفت: بلشوی  می Martinovیا وقتی که مارتینوف 
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 سر آمده است. نیز به 47«مانده و شبه کشاورزی است.دشمن ما در کشورهای عق 
ترین شک  صنعت سنگین ی پیشرفتهن آلمان، محصول ویژهفاشیسم در ایتالیا همچو

ی مشخصدی، پیشدرفت آن را در ایدن دو کشدور یدژهود انحصاردار بود. اما دزی   سرمایه
جهانی، ایدن دو کشدور خدود را  یکمویژه این واقعیت که پس از جنگ شتاب بخشید و به

سداز یافتندد. ایدن سب « پرولتدر»های روی کشورهای ثروتمند و در موقعیت ملت در رو
های صنعتی با مشکالت حاد ی بعدی شد: از طرفی آنان باید بسیار زودتر از قدرتنتیجه

تر بود که ناسیونالیسم را به مفهوم  کردند و از طرف دیگر، بسیار راحتاقتصادی مقابله می
 نند.های مردمی را تحری  کاصالح اجتماعی پیوند دهند و بدین ترتی ، احساسات توده

این به هیچ وجه ی  امکان سوخته نیست که همان دزی  ژرفی که صداحبان صدنایع 
کاران فاشیست کشاند و بعدد فاشیسدم را بده قددرت ایتالیا و آلمان را به کم  مالی به تبه

ها جای جهدان تراسدتجا و آنتواند همان آثار را در جایی دیگر تولید کند. اینرساند، می
وجدود « دولدت قدرتمنددی»اگر  د« شده دولت تقویت»هایشان را به ی بهبود سودوظیفه

های ی مؤسسددهتددریج گسدترش یابنددهکنندد. مدا فسداد بهدد تفدویض می نداشدته باشدد
 ایم.زده را دیدهو گسترش فاشیسم نقاب« دموکراتی »

ری ای برای دیکتداتودار ایتالیا و آلمان در پدیدآوری چنین مرحلهاما بورژوازی  پیشینه
تواند از آن چشم بپوشدد؟ می توانیم بگوییم کهاست. پس آیا می شتاب دهفاشیستی  آشکار  

خال نهایی تر خواهد بود که بپذیریم بورژوازی این ت تر و هم دقیوش  هم محتاطانهبی
 دارد.را برای خود محفوظ نگه می

6 

 وجدههیچآموزانندد کده فاشیسدم بهمیهای ایتالیا و آلمدان ایدن درس را هرحال، تراژدیبه
 کده فاشیسدم را از سیتییتوانسدت و بداجنبش سوسیالیستی می ای[ محتوم نیست.]پدیده

اگدر بدر دشدمنش  ،توانست خود را از سستی و کرختی برهاندداگر می کردمیدان به در می
میانی ی کم طبقهیا اگر دست ،گذاشت فاشیسم به پیروزی برسداگر نمی ،گرفتپیشی می

نه برای  گرفت دنمود و اگر پیش از فاشیسم قدرت را به دست میطرف میتهیدست را بی
روایان بده قددرت چنانکه بسیاری حکمداری به بهتر یا بدتر )همادامه دادن سیستم سرمایه

ندد( بلکده بدرای ناکارآمدد کدردن پشدتیبانان مدالی فاشیسدم اهی کارگر کردرسیده با طبقه
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 *داران بزرگ(: ی  کالم، اگر مبادرت به اجتماعی کدردنسنگین و زمین )صاحبان صنعت
نمود. در خاتمه باید افزود هدر ضدد های بزرگ را توقیف میکرد و زمینصنایع کلیدی می

داری کم  فاشیستی که خود را محدود به اقدامات دفاعی کند و به در هم کوبیدن سرمایه
 نکند، توهمی شکننده دارد.

گرایدی واپس»چنین نیست. آنان برای نجات خدود از « ی مردمیجبهه»ای اما دورنم
و لبخنددی  انیدچسیبیدهبدورژوایی « دموکراسدی»ی ی پوسدیده، مزدورانه به تخته«بیشتر

نان رهدایی را از جدولیتی یدا آزنند. می« گراکمتر واپس»داری های سرمایهکودکانه به گروه
با دست و پاهدای بسدته بده هیتلدر و موسدولینی  ها راخواهند که در نهایت آنبرونینگ می

اما دیگرانی که  ،به خودشان مربوط است کنندخودکشی  خواهندمیدهند. اگر تحوی  می
 گزینند.خواهند زندگی کنند هنوز بین فاشیسم و سوسیالیسم یکی را برمیمی
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 120 بیانکسب، ُامبرتو
 133، 132 بیانکب، میکسه

 
 پ

، 154، 139، 129، 128، 46، 44 پاپن، فرانتز فن
172 ،173 ،279 

 182 پاسکال
 151 ونتزیو، سرجوپان

 171 پرتب م ادلاالتتات
 93 پرتتکلابزاگزناصه ات ست

 217، 190، 104، 95 پرودون، پ. ژ
 82 )اشپنگسر( «دوستب و سوسیالیسمپروس»

 33، 31 پرون، برادراِن 
 132، 123، 121 پرینچیپب
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 196 )کریسیس( داافزش سمانی ز  زا پژتهش

 185 )مائورا( پژتهش اداابزبای طنت
 104 پل ت بونکور

 174، 167 پسیس سبز
 60 پاپاالاه

 259، 161، 160، 133، 96، 33 پاپا اادی ز  ز
 158 پاپا اادیا ابیزادیز

 123 پوهنر، ارنس 
 145 ِاکپب

 262 پیرلب
 161 پیستویا، دوِک 

 199 پیک، پروفسور
 41پیمان راپالو 
 268 پیمان مونیخ

 91، 55، 40، 33 پیمان ورسای
 41 پیمان ویسبادن

 188 پیوس یازدهم، پاپ
 

 ت
 116 تزئگ  خدااتت شزت

 31 تجاوز به تریپولب
 190، 118 ترایچکه، هاینری 

 121 تِرای
 145، 129 ُترگسر، ارنس 

 153 سیسویوترنتین، 
 238، 173 ترندلنبورگ، دکتر
 20، 19 تروتسکب، لئون

 137 تسمان، ارنس 
 37، 33 توئپسیتز

 144، 138، 126 وراتب، فیسیپوت
 287 یتورلونیا، شاهزاده

 152، 140 توریجانب
 95، 92 توسنل

 265، 257، 238 توماس، ژنرال
 181 )سورل( تاهمزتاپ شرفت

 271، 51 تیتز، فروشگاه بزرگ
 228، 76، 45، 41، 39، 38 تیسن، فریتز
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 63 ی سبزجبهه
، 129 ی سرخ(ی سرخ )انجمن مبارزان جبههجبهه
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، 203، 202، 201 ی کتتتارگری )آلمتتتان(جبهتتته
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 81، 66 جنب  جوانان
، 188، 170، 169، 81، 80، 79، 78 جنتیتتتتزون
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34 ،37 ،39 ،49 ،50 ،53 ،54 ،55 ،59 ،60 ،
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104 ،106 ،107 ،117 ،122 ،206 ،211 ، 225 ،
243 ،259 ،264 ،269 ،277 ،278 ،281 ،
282 ،284 ،286 ،296 ،315 

 161 چنین نکت. اپرا بالیالهم جوانان تبردار ایتالیا 
 172، 167 جوانان رای 

 212، 167، 80 جوانان هیتسری
 160، 119، 69 های ومسیاتب )ایتالیا(جوخه
 126 های کمونیستبجوخه

 136 جوراتب
 119 جوردانب، پیترو
 261 زااتز دادی ز  ز

 316، 140، 132، 36، 35، 34 جولیتب
 

 چ
 240 چانتب، تولیو
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، 119، 59، 56، 35 حزب سوسیالیست  )ایتالیتا(
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 105 حزب کارگر بسژیک

 145، 143، 129 حزب کمونیس  )آلمان(
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279 ،280 ،295 
 230 ِد استفانب

 237 دالمینه، تراس 
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 106، 33 دانونتزیو، گابریسه
 210 ِداادتیچد

 266، 223 داادتیچدافا کساتیرت
 263 داااینگ
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 154 دویستربرگ، تئودور
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 150 دیاز، ژنرال
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 150 دی ِروال، دریاساالر تااون
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 ورماخ  ←ور رایشس
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 50 روسو
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 156، 9 روشنین ، هرمان
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 273، 221 دکتر رینتسن،
 
 ز
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 س
 257 سرینب، ژنرال
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 201 یاتزیز داپرنتس س
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 102 سیسموندی
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 236 مون شرک  بزرگ هیدروالکتریکب پیه
 51 شرک  وول ُورث
 46 شرودر، بارن فن

 142 )پسیس برلین( شاپا
 224، 201 شورای اقتصادی رای 

 80، 77، 75 ی بالیالنامهشهاد 
 173، 80 اخ، بالدور فنیرش
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 95، 92 )توسنل( فئادن  سمابز  
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 248، 238 فاربن، ِاِگ 
 308، 159، 151، 77 فاریناچب

 117 فاشب برای آموزش اجتماوب
 117 فاشب جنگجو

 133، 132 فاکتا
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 115 ِفِررو، گوگسیسمو
 305 فروچب

 158 فروسینب، ادواردو
 309، 267، 176، 174، 173 فریچ، ژنرال فن

 135 فریک، دکتر ویسهسم
 173، 168 فوئرچ، سرهن 

 13 فورد، هنری
 139، 137 (پ شبد) فااتنئرتس

 ،242، 240، 165، 153 فا ک شددددرابئابددددزخ ر
263 ،312  

 268، 267، 265، 264، 258 فونک، والتر
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 106، 34، 33 فیومه
 

 ق
 56 هاقیام اسپارتاکیس 
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 176 کایتل، ژنرال
 25 کایو، ژوزف م.

 185 تزیدادتایرتلاپرتدتن
 116، 115 ُکخ

 33 کرادینب، انریکو
 285 کراوتل

 ی اوتباری وینمؤسسه ←کردی  ت آنشتال  
 236، 235 کردیتو ایتالیانو

 155 کرل، هانس
 239، 220، 165، 96، 38 کروپ

 242 کروپ فن ُبهسن، گوستاو
 152 کروچه، بندتو

 279، 247، 154 اشورین فن کروزی ،
 196 کریسیس

 261، 223، 222 کسسر
 237 سازی متحد آدریاتیککشتب

 135 کالگس، دیتری 
 176، 174، 154 هاکاله فوالدی

 17 کمون پاریس
 217 کمیسیون هژده

 105 های کارگریالمسسب اتحادیهکنفدراسیون بین
 228 ،45، 38 کیردورف، امیل
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 154 گرکه، گونتر
 194، 115، 110، 109، 98، 94، 86 گرگولینب

 279 گرتئنداتخد
 128 گرونر، ژنرال

 166 گروهان شکار
 303، 296، 177، 174، 155، 9 گشتاپو

 173 گالیشن، هاینری  فن
 261، 223 گُستز، فن در

 248 ُگسد دیسکون  بانک
 173 گسدشمید، دکتر

 228، 45 ، تراس گ زنات رخناب زل
 254 گوارنری

 152، 120 گوبتب
، 93، 91، 83، 82، 78، 77 گوبسز، پتاول یتوزف

98 ،110 ،124 ،128 ،135 ،153 ،155 ،162 ،
172 ،173 ،174 ،175 ،186 ،259 ،303 ،
305 ،308 

 284 گوتسمیدل
 93 گوته

 173 گوردلر
، 154، 143، 142، 135، 77 گورینتتت ، هرمتتتان

155 ،162 ،163 ،172 ،174 ،176 ،183 ،188 ،
203 ،204 ،208 ،214 ،256 ،258 ،264 ،
266، 267، 268 ،279 ،296 ،308 

گااینددگاانیشددساتاتدددافددائراناتددزابرگیددزتانتتدد ا
 256، 238 هاتنآیزن

 40 گومبل، پروفسور
 121گوندولفب، ژنرال 

 279 ِگیل، بارون فن
 

 ل
 103، 76 لئوی سیزدهم، پاپ

 49 الئورا، لوسین
 90 البریوال

 94 النتزیسو
 216، 122 التتاتادی ز  ز

 287، 262، 211 التتاتافزش س ز
 147، 46 الیپار 

، 133، 132، 110، 79، 37 لشکرکشتتتتب بتتتته ُرم
134 ،136 ،140 ،146 ،150 ،159 ،195 ،216 ،
227 ،276 

 69لمپن پرولتاریا 
 312، 190، 17 لنین، و. ای
 84، 74 لوُبن، دکتر

 159، 151 لودوی ، امیل
 173 فن لوسوو، ژنرال
 313، 61 ُرزا لوکزامبورگ،

، 221، 214، 210، 202، 201 لب، دکتتر روبتر 
223 ،224 ،241 ،263 ،303 

 129 لیبکنخ ، کارل
 171 لیپاری، زندان جزایر

 
 م

 187، 186، 185، 184 مائورا، شارل
 151، 144، 141، 125 ماتئوتب، جیاکومو

 314 مارتینوف
 187، 86، 78، 76 مارتینه، مارسل

 302، 150، 87، 69، 28، 17 مارکس، کارل

 66 مارینتب
 187، 152، 121، 120 ماالپارته

 48 )مارکس و انگسس( بزت فستاتمات ست
 108، 107 َمتون

 61 هامجمع اسپارتاکیس 
 105 من، هندریک دو

 32 ی ارضبمؤسسه
 238 ی اوتباری رای مؤسسه
 43 ی اوتباری وینمؤسسه
 235 (Iriی بازسازی صنایع )مؤسسه
 251 مسب )ایتالیا( ی بورسمؤسسه
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 246 ی جبران حوادث کارگریمؤسسه
 235 (Imiگ اری ایتالیا )ی سرمایهمؤسسه
 20 ی مطالعا  فاشیستبمؤسسه
 246 ی مسب بیمه )ایتالیا(مؤسسه
 276 سازی )ایتالیا(ی مسب مسکونبمؤسسه

 299، 237 ، تراس بات داتزت ن 
 154 میدان نبرد

 77 ب    س زافزش س ز
 126 مینگرینو
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 82، 70، 54 )هیتسر( تیردابن
 161، 80 نمایشگاه انقالب فاشیستب

 305، 144 ِننب، پیترو
 279، 154 نویرا ، بارون فن

 268 نویمان
 314 نیتب، فرانچسکو
 189، 187 نیچه، فریدری 

 20 سنین، آندر
 
 و

 212 واگنر
 221، 220 واگنر، دکتر

 186، 106، 91، 77، 50 وان دن بروک، مولر
 173 وخمار، فن

 51 ورتهایم، فروشگاه بزرگ
، 155، 139، 134، 128، 124 ،9 ورماختتتتتتت 

162 ،163، 164، 165 ،166 ،168 ،173 ،174 ،
176، 177، 221 ،309 

 80، 69 رس وسل، ُه 
کینتتتو ، 182، 152، 84، 81، 80، 37 ولپتتته، جوآ

304 

 270 ولپب، کن 
 145 ولز، اتو

 19 وی، سیمون
 105 تینراآابزی راتسزی اتگا

 
 هـ

 188 هابز
 115 هارتویخ، دکتر کارل

 60 هاردنبرگ
 70 هالوی، دانیل

 229 آمریکات هامبورگ سود 
 155 هامرشتاین، ژنرال فن

 238 هانکن، ژنرال
 79 هاوئر، پروفسور

 241، 173 کسوب هرن
 53 هریسون

، 167 ،156، 155 ،82 ،78، 77 هتس، رودولتف
271 ،304 

 279، 278، 154 هوگنبرگ، آلفرد
 202، 177، 176، 10 هیمسر، هاینری 

، 137، 134، 128، 44 هینتتتدنبورگ، پتتتاول فتتتن
139 ،142 ،154 ،156 ،162 ،168 ،172 

 
 ی

 123، 122 یگان مسئول نظم
 122 های داوطسبیگان

 266، 228 ، تراس یاتزی  انی  ل
، 280، 279، 278، 63، 62 ،60 ،39 یونکرهتتتا

284 ،285 ،287 ،289 ،291 ،294 ،295 ،
297 ،299 

 93، 92 ستیزییهودی
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