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پیشگفتار بر چاپ فرانسوی سال 1945
کتاب فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی ،کمی پس از ششم فوریهی  1934آغاز شدد و
در ژوییهی  1936روی پیشخوان کتابفروشیها بود .آیدا ززم بدود تدا کتداب را بده شدک
حاضر تجدید چاپ کنیم یا آنکه باید بررسی را تا شروع سال  1945ادامه میدادیم؟
تاریخ پایان این نوشته بیشد زودهنگدام بدود .پدیددهی فاشیسدم هندوز در جریدان
پیشرفت کام خود بود (بیشتر از هر جایی در آلمان) و ویژگیهایش هنوز آشدکار نشدده
بودند ،پس ززم بود تا بیشتر بررسی کنیم.
اما شاید مانعی بر سر راه پژوهش گستردهی ما وجود داشت .موضوع این کتاب ،اگدر
بتوان اینگونه گفت ،مطالعهی فاشیسم در شککل نکابش اسدت .پدس از  ،1939پدیددهی
فاشیسم میخواست که با تحول بزرگ جنگ امپریالیستی در هم آمیزد .هیچ چیز مثد دو
کشور در حال جنگ به یکدیگر شبیه نیست .ویژگیهای فاشیسدم در بیشدتر مدوارد (و نده
بهکلی) با مشخصههای آشنایی چون نظامیگری افسارگسیختهی جهان و اقتصداد جندگ
ادغام شده است .بیش هر توصیف ماتریالیستی از جنگ همچون توصیف ماتریالیستی
از فاشیسم خواهد بود .اما هرچه شاخ و برگ بیشتری به بحث بدهیم ،کمتر به جمعبندی
میرسیم .این وظیفه را به دیگران وامیگذاریم .ما آگاهانه دورنمای این اثر را با مطالعدهی
پدیدهی فاشیسم در درون خودش به پایان رساندهایم.
ممکن است بر این نظریه ،این شبهه وارد شدود کده فاشیسدم و جندگ [جهدانی دوم]
جداییناپذیرند و این جنگ فرزند هیوزوش فاشیسم تلقی شود .آشکارا این را رد میکنیم.
مسلما ارتباط مستقیمی میان جنگ و فاشیسم وجود دارد .آنان از ی کود میرویند و هدر
کدام به روش خود ،فرآوردهی هیوزوار سیستم سرمایهداری رو به زوال میباشدند .هدر دو
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آنان از فساد ریشهای سیستم سر برمیآورند :نخست ،ناسازگاری میان پیشدرفت خوفندا
نیروهای تولیدی و مالکیدت خصوصدی بدر ابدزار تولیدد ،دوم ،تقسدیمبندی جهدان میدان
دولتهای قدرتمند .آنان میخواهند تدا بدا راههدای متفداوتی ،حلقدهی آهندی تناقادات
دربرگیرندهی این سیستم را بشکنند و هر دو در جهت بهبودی سودهای به مخاطره افتادهی
سرمایهداری میکوشند .بهعالوه ،ورای این بند و بستهای کلی میتدوان ارتبداط متقابد
مستقیمتری میان فاشیسم و جنگ در ایتالیا و آلمان مشاهده کدرد :از آنجدایی کده ایدن دو
کشور فاقد مواد خام و بازار بوده و در برابر کشورهای «سیر» ،جدزو ملتهدای «گرسدنه»
قلمداد میشدند ،آن بحرانی که تمامی سیستم سرمایهداری را متشنج کرده ،در مدورد ایدن
دو کشور خصیصهای کامال حاد داشته و بدر آندان ،بیشدتر از دیگدر کشدورها وجدود ید
«دولت قدرتمند» را تحمی کرد .آنان چونان قدرتهای «متجداوز» و بدا هددف تصدرف
بخشی از غنیمت از مل «سیر» عم کرده و هدفشان ایجاد تقسیمات جدیدی در جهان،
آن هم با اجبار نظامی بود درحالیکده دشدمنان مخدالف بدا ایدن تقسدیم جدیدد خدود را
قدرتهای «دوستدار صلح» نشان میدادند.
بنابراین فاشیسم و جنگ مطمئنا مرتبطند اما این ارتباط از نوع علت و معلولی نیست.
نابودی فاشیسم (با فرض احتمال وقوعش) بده ایدن زودیهدا بده دسدت نمیآیدد و علد
رقابتها و جنگهای امپریالیستی به این زودیها از بین نمیروندد .بدرای چهدار سدال از
 1914تا  1918دو گروه قدرتهای بزرگ برای دسدتیابی بده بدازار جهدانی بدا یکددیگر
جنگیدند که در هیچ اردوگاهی ،کشور «فاشیستی» وجدود نداشدت .در واقدع فاشیسدم و
جنگ هر دو معلولند .معلولهای متفاوت ید علدت :گرچده هدر دو پدیدده همددیگر را
پوشش میدهند ،گرچه در زمانهایی بهنظر آمیخته میآیند (و همهگونه تالش آگاهاندهای
برای یکی نشان دادنشان انجام گرفته است) امدا هندوز هرکددام هسدتی جداگانده دارندد و
نیازمند مطالعهای جداگانهاند.
آیا حوادث آغاز شده از سال  1939نوری نو بر پدیدهی فاشیسدم میتاباندد؟ هرچندد کده
ممکن است نارضایتی خوانندگان را به همراه داشته باشد اما پاسخ میدهیم نه ،میگدوییم
که حوادث این سالهای اخیر به عقیدهی ما به هیچ روی نتیجهگیری ایدن کتداب را تیییدر
نمیدهد و این از خودبینی ما نیست .تنها کاری که فاشیسم از سال  1939به ایدن طدرف
کرده ،اثبات دوبارهی بربریت خود است .هرچند که ایدن نیدز پدس از مشداهدهی در هدم
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کوبیدن پرولتاریای آلمان و ایتالیا د پیش از خرد کردن اروپا د جای شگفتی ندارد .آیا ایدن
بربریتی که عبارتست از «فاشیسم» در مخوفترین ویژگیهای خود فقط باید «فاشیستی»
در نظر گرفته شود؟ ک جنگ ،عملی است بربرگونه.
جدای از اینها ،جنگ و اشیال آلمان ،با فرصت بخشیدن به ما برای مشاهدهی هرچه
نزدیکتر این پدیده ،به ما میآمدوزد د آنچندان کده پیشدتر گمدان میکدردیم دد کده رژیدم
فاشیستی ،بهرغم دعوی «توتالیتر»* بودنش ،نظامی متجانس نیسدت .هرگدز در ترکید و
ح کردن عناصر مختلف برای سداختن آلیداژی واحدد ،موفدو نبدوده اسدت .چرخهدای
متفاوت آن بدون اصطکا کار نمیکنند .برخالف کوششهای چندین سالهی هیتلدر در
یافتن قاعده ی سازش میان حزب و ارتش ،ورماخدت†  wehrmachtاز سدویی و گشدتاپو‡
 Gestapoو اساس  SSاز سویی دیگر به جدال سگ و گربهای خود ادامده دادندد .پشدت
این تناقض ،مشک طبقداتی وجدود دارد .رژیدم فاشیسدتی بدهرغم ظدواهر موجدود نشدان
میدهد که در لذت بقای خود هرگز بورژوازی را خانهنشین نمیکند .وقتی چند سال پیش
این فرضدیه را تقویدت کدردیم کده فاشیسدم وسدیلهای اسدت در دسدت بنگاههدای کدالن
اقتصادی ،با آن مخالفت شد که در ایتالیا ،همچون آلمدان (و در آلمدان شددیدتر از همده
جا) آهنگ حرکت این بنگاهها کند شده است .قاطعانه این را رد میکنیم.
بورژوازی با پیگیری اهداف خود در دولت توتالیتر ،قدرت مستق بداقی میماندد .از
آنجایی که دستهی هیتلر به طور حتم برای در هم شکستن پرولتاریا انتخاب شده بود ،بدر
تن آن پیرهن قهوهای میپوشاند و از این رو خودش آن پیرهن را بر تن نمیکند (یا اگر ایدن
کار را بکند فقط برای نمایش است) .هرمدان روشدنینگ  Hermann Rauschningبدا ایدن
فرضیهاش که طبقهی حاکم را عامیان فاشیست کده بده هدیچ چیدز احتدرام نمیگذارندد و
«هیچانگار»§ هستند ،برکنار کردند ،ما را به اشتباه میاندازد .بیش موارد منفردی وجود
دارد که با سرمایهداران بزرگ بدرفتاری شده باشد یا آنان را مجبور به مهاجرت کرده باشند
اما بنگاههای کالن اقتصادی به مثابه ک در جزر و مد نهدر قهدوهای غدر نشددند ،بلکده
*  ،Totalitarianفراگیرندگی
† 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.
در همه زمانی ارتش وسیلهی برتری دهندهی طبقهی حداکم اسدت .اسدتقالل نسدبی
ارتش از رژیم و امتناعش از نازیگرایی کام  ،نشان دهنددهی اسدتقالل بنگاههدای کدالن
اقتصادی (و زمینداران بزرگ) از رژیدم فاشیسدتی و امتنداع آنهدا از سازگاریشدان بدا آن
است .ما گفتهایم« :هیتلر ضربات پنهانی به ستاد ک ارتش وارد آورد ».ژنرالهای نافرمان
با موفقیت عزل شدند ،بیش این «پاکسازیهای» دایمدی تیییددی اسدت بدر مقاومدت
ارتش که با پشتیبانی بورژوازی بدزرگ در برابدر ندازی گرایدی کامد ایسدتادگی کدرد .امدا
دربارهی بیستم ژو ییه ،آن ژنرالها ،سرمایهداران بزرگ ،آن اربابان کشور که پدس از تدالش
سوء قصد به هیتلر به دار آویخته شده یا به ضرب گلوله کشته شدند ،چه میتدوان گفدت؟
بیستم ژو ییهی  1944در آلمدان درسدت مثد بیسدت و پدنجم ژو ییدهی  1943در ایتالیدا
(روزی که مارشال َبدولیو  Badoglioو شاه ،فرمان دستگیری موسولینی را صدادر کردندد)
گواه روشنی است بر این نکته که طبقهی سرمایهدار حاکم هرگز جذب دولت خودکامدهی
توتالیتر نشد .بورژوازی پس از کم مالی به فاشیسدم و بده قددرت رسداندن آن ،بدهرغم
ناسازگاریهای اند  ،تاخدت و تداز نازیهدای عدامی را تحمد کدرد :ایدن بدا مندافعش
هماهنگ بود .اما از روزی که معلوم شد ناسازگاریهای پدیدد آمدده از جاند رژیدم بدر
سودها میچربد ،بورژوازی با حمایت ارتش ،تردیدی در به دام انداختن فاشیسم به خدود
راه نداد.
در سال  1936در خاتمه ی کتابمان این فرضیه را بیان کردیم :حرکت در ایتالیا موفدو
شد اما عجالتا در آلمان شکست خورد .اما ]امروز اضافه مدیکنیم کده[ هیتلدر بده معندی
واقعی از زمان سوء قصد بیستم ژو ییه تمدام شدد .بنگاههدای کدالن اقتصدادی ،بزرگتدرین
محف ارتش ،دیگر از او پیروی نمیکردند .او تنها به صورتی مصنوعی و بدا ابدزار غرید
وحشت که پلیس و اساس هیملر در داخ ارتش و جمعیت ]آلمان[ به مثابه ک تدرویج
می کردند ،باقی ماند .او تنها به این دلی بقا یافت که نقشدههای تحرید خدارجی بدرای
تجزیهی آلمان در تودههای آلمانی ،بازتابی نومیدانه ]و منبعدث[ از غریدزهی بقدای نفدس
پدید آورده بود .گرچه مردم از رژیم روی گرداندند اما این رژیم قادر بود تا آنان را به طدرز
زود گذری اغفال کند .او به این دلی دوام آورد که طبقهی حاکم از ایجاد و گشایش جنگ
داخلی در میانهی جنگ خارجی هراس داشت .همین آخرین فقره ثابت میکند کده ابدزار
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سهمنا سرکوب ایجاد شده توسط فاشیسدم میتواندد زنددگی ایدن آخدرین نفدر را بدرای
لحظهای هم که شده طوزنیتر کند حتی اگر بنگاههای کالن اقتصادی از او روی گردانده
باشند .گلولهی در نظر گرفته شده برای کارگران نیدز میتواندد سدوراخی در پشدت برخدی
سرمایهداران ایجاد کند اما نه برای مدتی مدید.
هیچ رژیم سیاسی نمیتواند در برابر طبقهای که قددرت اقتصدادی را در دسدت دارد،
حکم براند .گرچه ممکن است سادهلوحان را خوش نیاید اما باید گفت که قوانین قددیمی
که همواره بر روابط طبقاتی حاکم بودهاند ،اینبدار نیدز بینتیجده نماندندد .فاشیسدم ایدن
قوانین را با تکان عصای سحرآمیز معلو نکرد .رابطهی میدان فاشیسدم و بنگاههدای کدالن
اقتصادی چنان ژرف است که اگر روزی این بنگاهها ،حمایت خدود را دریدک کنندد ،آغداز
افول فاشیسم است.
در پایان این کتاب به آرزوی دوام فو العادهی فاشیسم اشاره کردهایم .فاشیسم امدروزه بدا
تالش نومیدانهای از خود دفاع میکند .هرچند خود را گمشده دریابد اما می کوشد که بدر
تمام انتظارات چیره شود .به هر حال اگر به خاطر آوریم که فاشیسم نه تنهدا وسدیلهای در
خدمت بنگاههای کالن اقتصادی که همزمان ،تحول خشن و پر رمز و راز خرده بورژوازی
بینوا و ناراضی است ،این پدیده قاب در میشود .گرچه بخش عظیمی از طبقهی میانی
که در به قدرت رساندن فاشیسم نقش داشدته ،امدروزه خدود را بیرحمانده فرید خدورده
مییابد اما این مورد دربارهی بخش مبارز درست به نظر نمیرسد .در دستگاه بوروکراتی
عظیم دولت فاشیستی ،بسیاری جوانان مبتذل و فاسد اخدال وجدود دارندد هرچندد کده
متعصبان واقعی نیز جای خود را دارند .اینان نه تنها با دفاع از رژیم از موقعیت اجتماعی و
حتی زندگی خود ،دفاع میکنند همچنین به ایدهای دل بستهاند که تدا هنگدام مدرگ بده آن
چسبیدهاند (بگذارید اشارهای گذرا داشته باشیم که از دست دادن ایمان شخصی با اجبدار
یا با سرنیزههای خارجی صورت نمیگیرد ،تنها توفان قدرتمند انقالب پرولتری در آلمان،
توانا به روشن کردن ذهن آنان است).
فاشیسم در کشورهایی که به قدرت رسید بده دلید دیگدری نیدز فرصدت بقدا یافدت.
فاشیسم در سقوطش همچون زایشاش بیشتر مرهون از خود راضدی بدودن «دشدمنانش»
است :دولت «دموکراتیکی» که از پس آن آمد کامال به ویدروس فاشیسدتی آلدوده گشدت
(درست مث دولت «دموکراتیکی» که پیش از فاشیسم وجود داشت و بدهک بده آن مبدتال
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گشته بود)« .پاکسازی» چیزی نیست جز وقاحتی شرمگینانه چراکه اگدر بخدواهیم واقعدا
دولت بورژوا را ضد عفونی کنیم باید آن را نابود نمداییم .رسسدای قدوهی مجریده ،ارتدش،
پلیس و نیروی قاایی د درست همان پرسدنلی کده مددتی پدیش کلیددهای قددرت را بده
فاشیسم تحوی دادند د با کم ها و راهنماییهای رژیم گذشدته در مسدند قددرت بداقی
میمانند .در ایتالیا ،مارشال بدولیو مردی است که به یکباره درجهداران و کادرهای ارتدش
را به صورت (پیرهنسیاهها) درآورد .اگر او به عنوان جانشین موسولینی ،به دوچه* اجازهی
فرار از زندان دهد چه کسی شگفت زده میشود؟
شاید در پایان این کتاب به ی موضوع به اندازهی کدافی نپرداختده باشدیم :پیشدرفت
زیرزمینی نبرد طبقاتی زیر پل فاشیستها .اصرار داریم و به این اصرار ،الزام داریدم کده
روشهای کاربردی و مهی رژیدم توتدالیتر ،جنبشهدای کدارگری را خدرد و «متالشدی»
کردند .آنها را به روشهای علمی د اگر بتوان اینگونه گفت دد ردیدابی کدرده ،هدر شدک
مخالفتی را در نطفه خفه کردند .اما بهتدریج که پل فاشیستها باز رفدت ،دریدافتیم آن
زیرها نبرد طبقاتی که به زعم آنان برای همیشه از بین رفته بدود ،درسدت راه خدود را پدیش
گرفته است .این خطوط را می نویسیم و شمال ایتالیدا هندوز آزاد نشدده اسدت امدا پدژوا
ُپرتوان نبرد فو العادهی کارگران میالن و تورین در صنایع بزرگی که در سال  1920پدرچم
سرخ بر فراز آنها برافراشدته شدد ،تداکنون در گدوشمدان طندین اندداز اسدت .دیکتداتوری
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
پوزبند زدن وحشیانه به مردم آلمان ،دوباره آثار پیش َروی انقالبدی بدهویژه در اردوگاههدا و
زندانها را مییابیم .فاشیسم نمیتواند حرکت پیوستهی بشریت بهسوی رهایی را متوقدف
ً
کند .فقط موقتا آن را به تعویو میاندازد .آیا ززم است ایدن کتداب را در حدالی کده مدرام
موسولینی و هیتلر ،مقلدانشان را در دیگر کشورها دلسرد میکند دوباره چاپ کندیم؟ آیدا
این کتاب خارج از مصالح ناظر به گذشته در این زمان ضرورتی دارد؟
با بازخوانی این کتاب ،این حقیقت را خاطرنشدان مدیکنیم کده موضدوع اصدلی آن،
بسیار بیشتر از آنکه فاشیسم باشد ،سوسیالیسم است .چراکه فاشیسدم در اسداس چیدزی
نیست جز محصول مستقیم شکست در دستیابی به سوسیالیسم! پشت فاشیسم ،سایهی
*  ،Il Doceدر زبان ایتالیایی به معنی رهبر و پیشوا ،لق بنیتو موسولینی
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سوسیالیسم بی وقفه حاور دارد .ما فقط اولی را در ارتباط با دومی مطالعده مدیکنیم .در
صفحات این کتاب ،بارها و بارها فاشیسم در نقطهی مقاب سوسیالیسم و در تااد عمدده
با جنبههای ذاتی مشخص آن ،تعریفی از سوسیالیسم به دست میدهد .امیددواریم روزی
برسد که از فاشیسم چیدزی جدز خداطرهای دردآور نماندد .ایدن کتداب مییکوشید تدا بدا
سهمگین ترین مخالف سوسیالیسم مقابله کند و نشان دهد که چه بدوده اسدت .شداید در
این زمینه به این زودیها کهنه نشود.
آیا واقعا مشخص است که از جهانگیر شدن فاشیسم جلوگیری شده است؟ امیدواریم اما
به هیچ وجه نمیتوانیم از آن اطمینان داشته باشیم .این توهمی جهانی است که شکسدت
«دول محور» ناقوس مرگ فاشیسم را در تمام دنیا به طنین درآورده است.
«دموکراسی»های بزرگ همیشه راست نمیگو یند .آنان آنچنانکه امروز میگویند بدا
هیتلر برای شک اقتدارگرا* و وحشیانهی نظام ناسدیونال سوسیالیسدتیاش مبدارزه نکردندد
بلکه از آنجایی که امپریالیسم آلمان در آن لحظات مشخص ،در استیالی بر جهان با آنان
در نبرد بود ،بدا آن جنگیدندد .معمدوز فرامدوش میکنندد کده هیتلدر بدا تیییدد بدورژوازی
بینالمللی به قدرت رسید و در سدالیان نخسدت حکمدرانیش ،سدرمایهداری انگلیسدی دد
آمریکایی از مهانسازری† انگلیسی گرفته تا هندری فدورد  Henry Fordبدر اسداس تمدام
مدار و شواهد ،حمایت خود را ارزانی او داشتند .آنان به او به عنوان «ابرمدردی» کده بده
تنهایی توانمند برقراری دوباره ی نظم در اروپا بود و این قاره را از گزندد بلشویسدم رهدایی
میبخشید ،مینگریستند.
تنها بعدها وقتی که سرمایهداران کشورهای «دمکراتی » ،منافع ،بازارها و منابع مدواد
خام خود را با بسط و گسترش غیر قاب مقاومت امپریالیسم آلمان ،تهدید شده یافتند ،بدا
تهمتهایی چون «غیر اخالقی» و «غیر مسیحی» بودن ناسیونال سوسیالیسم موعظههای
خود را شروع کردند .حتی بعدتر که سرمایهداران و رهبران کلیسا ،بیشتر نگران دفع «خطر
سرخ» بودند تا خطر آلمان ،طرفدار پلیس اروپا شدند.
امروزه «دموکراسی»های بزرگ خود را «ضدفاشیسدت» میدانندد .آندان همدواره ایدن
* authoritarian
† aristocracy
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عبارت را به زبان میآورند .در واقع ضدفاشیستیگری ،خط مشی ززم و ضدروری اسدت
برای چیره شدن بر رقیبان آلمانیشان .آنان نمیتوانند وفاداری کام تودههای مردمی را در
نبرد علیه هیتلریسم فقط و فقط با غلیظ کردن احساسات ملی به دسدت آورندد .بدرخالف
آنچه از ظواهر برمیآید دیگر در عصدر جنگهدای ملدی نیسدتیم .نبدرد طبقداتی و جندگ
اجتماعی در عصر ما مسلط است .رنجبران ،دیگر خود را قربدانی آزادی اروپدا نمیکنندد
مگر آنکه احساسات مربوط به گونهای نظم اجتماعی در آنان رشدد یابدد و بده غیریدزهی
طبقاتیشان متوس شوند .به آنها گفته بودند که نابود کدردن فاشیسدم ،الزامدی بدوده و آن
چنان که بهوضوح میتوان دریافت ،فاشیسم ،شک وخیم سرمایهداری منفور است و آنان
]برای چیره شدن بر آن[ تمام فداکاریها را ززم میدانستهاند .سنگربندی پاریس در پایان
ماه اوت  1944و اعمال قهرمانانهی ماکیها* از جمله نمونههای ستایشانگیی فدداکاری
پرولتاریا بود که در اذهان باقی خواهند ماند.
اما فردا« ،دموکراسی»های بزرگ ،به راحتی «ضدفاشیسم» را بده کنداری میگذارندد.
این عبارت معجزهآسا که تاکنون کارگران را علیه هیتلریسم برمیانگیزاند ،همینکه نقطهی
عزیمت دشمنان سیستم سرمایهداری شود برای آنان نامطلوب جلوه میکند .تا بده امدروز
در بلژی و یونان ،متفقان در شکستن و در هم کوبیدن وحشیانهی هر جنبش مقاومتی که
امیدوارانه راه خود را پی میگرفت ،تردیدی به خدود راه ندادهاندد .آندان دیدر یدا زود بدرای
برقراری دوبارهی نظم مجبور به یافتن حمایتهایی در میان جوامع آزاد (مث مورد یوندان)
میباشند .آنان در برابر مردمان پیشدرو از تشدک هایی بدا ویژگیهیای مشدهود فاشیسدتی
پشتیبانی میکنند که طبیعتا باید بده ندام دیگدری نامگدذاری شدوند چراکده ندام فاشیسکم
مشخصا از درجه ی اعتبار ساقط است .اما متاع همان است و عنوان دیگر .فاشیسم به هدر
نامی که خوانده شود ،ارتش ذخیرهی سرمایهداری رو به زوال باقی خواهد ماند.
بنابراین نتیجهگیری بنیادین مدا بدا آخدرین رویدادهدا تیییدد میشدود .یعندی بایدد بدا
فاشیسم ،این نتیجهی شکست در دستیابی به سوسیالیسم بهطور مؤثری نبرد شود و ایدن
ً
نبرد قطعا با انقالب پرولتری به پیدروزی میرسدد .اردوگداه «ضدد فاشیسدم» کده آن را رد
میکند چیزی جز وراجی متقلبانه و بیهودهای نیست .بدبختی آنجاست که بده بدورژوا دد
دموکراتها اجازه دادهایم تا ضدیت با فاشیسم را از آن خود کنندد .ایدن آقایدان از ضدربت
*  ،maquiپارتیزانهای زیرزمینی دشمن نازیها.

پیشگفتار بر چاپ فرانسوی سال 1945

15

شال فاشیسم بر پوست خود میترسند اما دستکم به همان انددازه از انقدالب پرولتدری
نیز در هراسند .آنان به ناگهان ،راهحلی التقداطی بدرای آشدتی دادن ایدن دو تدرس یافتندد:
«جبهههای مردمی» .این «جبهههای مردمی» در برابر فاشیسم رجزخدوانی میکنندد امدا
هیچ اقدام فوری و مؤثری در حمله به ریشههای مادی آن نمیکنند .آنان بهرغم نطوهدای
شدیداللحن عوامفریبانه و طوزنی علیده «خانوادههدای دویسدت نفدری»« ،تراسدتها» و
حتی جنایات وخیمتری که نتیجهی مقررات اقتصادی و اجتماعی سدرمایهداری اسدت از
مقصر شمردن سرمایهداری خودداری کرده ،عل اصطکا میان پرولتاریا و طبقهی میانی
را تشدید میکنند و بدینترتی طبقهی میانی را به سوی همان فاشیستی میکشانند کده از
آن دوری میگزید ،همان فاشیستی که ادعا میکردند منحرفش میکند.
تهدید فاشیستی ،بسیاری مردم را به کشدف و در مسدیلهای بده ندام طبقدهی میدانی
رهنمون شد .همین اواخر احزاب چپ در آنها نشانی از موکالن آسانگیر ،وفادار و پایدار
یافتند .اما از روزی که معلوم شد طبقهی میانی در جریان حرکتش د تشدید شده با بحدران
اقتصادی د وارد اردوگاه مخالف شده ،دیوانگی جمعی آن را فراگرفته و یونیفرم فاشیستی بر
تن میکندد ،ایدن احدزاب نداراحتی مرغدی را داشدتهاند کده در هدراس دایمدی گدم شددن
جوجههایش به سر میبرد .برای آنان این مشک تبدی به مسیلهای ذهنآزار شد د چگونکه
طبقهی میانی را حفظ کنیم؟

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
توانایی سوسیالیسم در تشویو طبقه ی میانی به روی گرداندن از فاشیسم بود تا نشان دادن
چرایی و چگونگی موفقیت فاشیسم در به دست آوردن همراهی طبقهی میانی .پس اجدازه
دهید گریز مختصری داشته باشیم.
طبقهی میانی و پرولتاریا منافع مشترکی در برابر بنگاههای کالن اقتصادی دارندد .امدا
مواردی بسیار فراتر ار منافع مشتر وجود دارد .آنان در ضد سرمایهداری خود ید جدور
نیستند .بیش بورژوازی به دلخواه و به موقع ،این اختالف منافع را تشددید کدرده ،از آن
بهرهبرداری میکند .بنابراین برای خرده بورژوازی و پرولتاریا ناممکن است کده برنامدهای
مشتر که هر دو را راضی کند ارایه نمایندد .یکدی از ایدن دو حدزب بایدد گذشدت کندد.
پرولتاریا طبیعتا تا حدی موافو این مسیله است .باید دید که ضدربات وارده بده بنگاههدای
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کالن اقتصادی از جان پرولتاریا همزمان به خرده سرمایهگذاران ،افزارمنددان ،تداجران و
دهقانان ضربه نزند .پرولتاریا باید در زمینههای ضروری مشخصی سختگیر باقی بماند.
چراکه اگر به دلی حفظ تیثیرش بر طبقدهی میدانی در آنجاهدا نیدز تسدلیم شدود بایدد از
اطمینان بخشی بر دهقانان و کاسدبکاران و وارد آوردن ضدربات قطعدی بدر سدرمایهداری
چشم بپوشد.
و هر گاه در میموریت خود که همانا نابودی سرمایهداری است شکست بخورد و هدر
زمان که از مزیتهای خود به نحو احسن استفاده نکندد ،طبقدهی میدانی گیرافتداده میدان
تهدید بنگاههای کالن اقتصادی و تهاجم طبقهی کدارگر ،خشدمگینانه بده دامدن فاشیسدم
درمیغلتد.
خالصه آنکه پرولتاریا نمیتواند با چشم بستن بر برنامهی سوسیالیستی خود ،طبقهی
میانی را همراه خود کند .پرولتاریا باید با قدرت و ثبات عم انقالبیاش ،طبقهی میانی را
از ظرفیتش برای رهبری جامعه به راهی نو آگاه کندد .امدا درسدت اینسدت کده مخترعدان
«جبههی مردمی» نمی خواهند که ایدن را بفهمندد .آندان تنهدا ید طدرز فکدر دارندد :دام
گذاشتن بر سر راه طبقه ی میانی و این کار را چنان با مهارت انجام میدهند کده سدرانجام
آن را به دام فاشیسم میکشانند.
ضدیت با فاشیسم مادام که چون دمبی به دنبال بادباد دموکراسی بورژوایی کشدیده
شود نمیتواند پیروز باشد .باید از این قاعدهی «ضد» آگاه بود .نمیتوان به اصلی دسدت
یافت مگر آنکه با اص دیگری با آن مخالفت ورزید د ی اصد برتدر .دنیدای امدروز در
میانهی تشنج خود نه تنها در جستوجوی شکلی از مالکیت است که منطبدو بدا ویژگیی
جمعی و مقیاس غول آسای تولید باشد بلکه عالوه بر آن در پی شکلی از حکومت اسدت
که قادر به جانشینی نظمی عقالنی بهجای بینظمی باشد ،در حالی که آزادی انسان را نیز
به همراه داشته باشد .پارلمانگرایی بورژوایی ،کاریکاتوری از دموکراسی را د حتی ناتوانتر
و فاسدتر از این د پیشنهاد میکند .دنیای تباه شده و دلسدرد بده سدوی دولیت ددرمننید و
انسان فرستاده شده از آسنان ،به سوی «اص رهبری» میچرخد.
فاشیسم در سطح عقاید تنها آن روزی شکستپذیر خواهد بود که ما بدا پیروزمنددی
شک جدیدی از حکومت انسانی را ،ی دموکراسی سالم ،کام و مستقیم که در آن تمام
تولیدگران در انجام هر کاری نقشی داشته باشند ،به بشریت تقدیم کنیم .ایدن ندوع جدیدد
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دموکراسی ،غول بیشاخ و دمی نیست .اختراع روح نیدز نمیباشدد .وجدود هدم دارد و آن
انقالب کبیر فرانسه اسدت .بگذاریدد نخسدتین گریدههای زایدش انقدالب کبیدر فرانسده را
د همچنانکه در اثر دیگری آن را شرح خواهیم داد د بشنویم .کمون  ،1871اولدین تدالش
در راه عملی کردن آن بود که مارکس و لنین [در آثارشان] بدا مهدارت بیه آن پرداختیهانید.
روسیهی شوروی در سدال  1917مددلی فراموشنشددنی بده دنیدا نشدان داد .از آن زمدان،
دموکراسی شورایی در روسیه ،به دزی بیشماری که برشمردن آنهدا خدارج از حوصدلهی
این کتاب است کسوفی طوزنی را از سر گذرانده .این کسوف با ظهور فاشیسدم همزمدان
است.
امروزه فاشیسم فلج شده است .آخرین ضربات را با اثبات عملی دموکراسدی واقعدی،
دموکراسی کمون یا شورایی که بر تمام انواع حکومتهای بشری رجحان دارد بدر آن وارد
آوردهایم .لنین میگفت :با تمام قوا به سوی شوراها! و موسولینی بیشرمانه ایدن شدعار را
کاریکاتور گونه ،شعار دولت توتالیتر خود ساخت :با تمام قوا به سوی فاشیسم!
دولت توتالیتر ،هیوزیی است رو به مرگ که برای ابد با تامین پیروزی مخدالف آن،
جمهوری شوراهای کارگری از شرش خالص خواهیم شد.

پیشگفتار بر چاپ فرانسوی سال 1965
پس از آنکه هیتلر در آغاز سال  1933قدرت را به دست آورد و پدس از کودتدای نافرجدام
فاشیستی در ششم فوریهی  1934در پاریس ،بده توصدیهی دوسدتان بدهویژه سدیمون وی
 Simone Weilخود را موظف به آن دیدم تا با ابزار تحقیو «موشکافانه» با فاشیسم مبارزه
کنم ،تا دزی واقعی پیروزی فاشیسم را بشکافم ،شکستهای پیدرپدی احدزاب کدارگری
را ،که دیگران مصرانه خواستار پوشاندن آنهدا هسدتند ،بررسدی کدنم و بدرای خواننددگان
آشکار سازم که نمیتوان با چنگ زدن به کاه دموکراسی بورژوایی با فاشیسم مبارزه کدرد و
باید میان فاشیسم و سوسیالیسم یکی را برگزید د این برنامهی من بود.
اما برای اجرای این تعهد ضرورت داشت تا پیش از هر چیز ،ماهیت واقعی فاشیسدم
تشخیص داده شود .به نظر من فاشیسم ی بیمداری بدود .بدرای تشدخیص دادن بیمداری
جدید که چیز کمی از آن میدانیم ،پزشکان متوس به مقایسهی دقیو نشانههای مشداهده
شده در بیماران گوناگون میشوند .من نیز میکوشم تا این کار را انجام دهم .بیمداران مدن
ایتالیا و آلمان بودند .تالش کردم تا با کنار گذاشتن ویژگیهای متفداوت دو کشدور ،تنهدا
اشتراکات پدیدهی فاشیستی را در نظر آورم.
من در این مقایسهی همده جانبده از نوشدتههای لئدون تروتسدکی  Leon Trotskyدر
آلمان و فرانسه به عنوان میخذ 1استفاده کردهام .این نوشتهها به من کم کردند تا مشدک
پیچیدهی طبقه ی میانی در نوسان میان پرولتاریا و بورژوازی را بفهمم و دریابم که بحدران
اقتصادی از سویی و کوتاهی طبقهی کارگر از سویی دیگر آنان را به سمت تبهکاران راست
افراطی کشاند .این نوشتهها همچنین مرا به این توصیف رهنمون ساخت که چگونه همین
که فاشیسم به قدرت رسید ،بیشتر جناح چپ «عدوام» خدود را پاکسدازی کدرد و بدا ایدن
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پاکسازی بهگونهای دیکتاتوری پلیسی و نظامی کالسی تبدی شد.
دو اثر بزرگ دیگر نیز به کمکم آمدند .یکی تحلی نظری فاشیسم ایتالیا د که بهخاطر
دقت ،صراحت ،وضوح ،سب و ارزش حقایقش ارزشمند اسدت و اینیاتسدیو سدیلونه در
تبعیدگاه سوییس به نام فاشیسم  Der Faschismusو بده زبدان آلمدانی آن را چداپ کدرده
است .و دومی اثری از هوادار اسپانیایی تروتسکی ،آندرس نین  Andres Ninاست به ندام
دیکتاتورهای زمان ما  Les Dictateurs de Notre Tempsکه پیر نوی  Pierre Navilleآن
را به فرانسه برگردانده و پیش از چاپ ،دستنوشتهی آن را به مدن سدپرد (ایدن کتداب هندوز
چاپ نشده است) .این نین بود که نقش قاب مالحظدهی صدنعت سدب و سدنگین را در
دستیابی فاشیسم به قدرت و نیز اینکه چرا «بنگاههای کدالن اقتصدادی» بیشدتر از دیگدر
گروههای فشار اقتصادی نیازمند به «دولت قدرتمند» فاشیستی هستند به من آموخت.
باید در جریان تکام بیماری فاشیسم ،حقدایو بیشدماری میانددوختم .آنهدا را در
ستونهای روزنامهی محافظهکار اما پر از اطالعات تان ( Tempsزمانه) و نیز دو نشدریهی
دارای اسناد فراوان ،یکی «استالینیستی» و دیگری «رفرمیستی» یافتم :بولتن ماهیانهای که
«مؤسسهی مطالعات فاشیستت »  Etudes Sur le Fascismeچداپ میکدرد و روزنامدهی
چاپ آمستردام از فدراسیون بینالمللی کارگران حم و نقد (بده رهبدری دبیرکد اش ادو
فیمن  )Eddo Fimmenبه نام فاشیسم.

دیباچه
فاشیسم را بهتر از همهجا می توان در کشورهایی مطالعه کرد که خود را به شک کامد در
آنجاها نمایان کرده :کشورهایی کده چنانکده میگویندد شدک کالسدی آن را پذیرفتندد
د ایتالیا و آلمان.
این کتاب ،تاریخ فاشیسم در هیچ کشوری نیست و نده تطکابقی بدین دو نمونده بلکده
ترازنامهای از مشابهتها و اختالفهایشان است .چنین امتیازی در فراز و فدرود عوامد
تصادفی مختص ی ملت د مقدار مشخصی از خصایص عمومی آن ملت د عمال به نفع
تالشی برای تعریف کنار میرود .اگر تعابیر علمی در سیاست معتبر باشند بایدد نوشدت:
مقدار مشخصی از قوانین [حاکم بر آن ملت].
اما «قوانین» تا آنجا که نتایج عملی از آنها استناد میشود به نفدع سیاسدت هسدتند.
امید است خواننده بپذیرد که تنها ید راه بدرای سدد کدردن راه فاشیسدم وجدود دارد و آن
براندازی سرمایهداری است .کالرا زتکین  Clara Zetkinدر سال  1923نوشت« :فاشیسم
عقوبت جانکاه پرولتاریاست برای آنکه در پی گسترش انقدالب آغازشدده در روسدیه [در
کشورهای دیگر] نبوده است1»...
فردا روزی اگر بگذاریم که دوران سوسیالیسم بگذرد ،فاشیسم جنایت ما میباشد.

بخش یکم

پشتیبانی مالی بنگاههای کالن اقتصادی از فاشیسم
1
دولت همواره وسیلهای بوده است که از طریو آن ی طبقهی اجتماعی بدر دیگدر طبقدات
اجتماعی حکم رانده است .هنگامی که دولتی ،سیماهای بیروندیاش را تیییدر میدهدد و
رژیمی سیاسی به رژیم سیاسی دیگری تبدی میشود ،نخستین پرسشی که به ذهن میآید
این است :پشت صحنه چه خبر اسدت؟ آیدا طبقدهی جدیددی بده قددرت میرسدد؟ امدا
هنگامیکه نشانههای صریحی نشان میدهندد همدان طبقدهی پیشدین در کرسدی قددرت
است ،پرسش به این شک تیییر مییابد :در این بلبشو چه منافعی عاید طبقکهی حکمکران
میشود؟

تا به امروز ،سیستم سیاسی در بیشتر دولتهای پیشدرفتهی صدنعتی« ،دموکراسدی»،
دموکراسی دروغین بوده است که عبدارت اسدت از :دموکراسدی پارلمدانی نده دموکراسدی
مستقیم ،دموکراسدی بدورژوایی و نده دموکراسدی طبقدهی کدارگر ،دموکراسدی بددلی و نده
دموکراسی ناب که در بازبینیهای جدی اغل به سزاریسمی* نیمه رشد یافته تیییر شک
میدهد .اما در مجموع بایدد گفدت کده ایدن مرسدومترین شدک سیاسدی در کشدورهای
پیشرفته است.
در ایتالیا و آلمان ،دو قدرت بزرگ اروپای غربی ،سیستم سیاسی جدیدی کده کدامال
با دموکراسی متفاوت است و فاشیسم نام دارد ،جدایگزین دموکراسدی شدد .از آنجدا کده
* Caesarism
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فاشیسم ابتدا در ایتالیا پدید آمد ،این پدیده همواره نامی ایتالیایی دارد ،هرچند که به هدیچ
روی ویژه ی ایتالیا نیست و مشکالت پدید آمده از آن بعدی جهانی دارد( .در روم باستان،
برخی صاح منصبان اداری با افسرانی که «لیکتور» نام داشتند مشایعت میشدند ،آنهدا
دستههای شاخه ی بید را که دور محوری پیچیده شده بود و فاشو نام داشت به عنوان ننیاد
قدرت با خود حم میکردند .در اصطالح سیاسی مددرن ایتالیدا ،ندام فاشدو (در جمدع،
فاشی) برای گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی مبارز که شماری از آنان بسیار پیشرفته
بودند به کار رفت .اما بعدها جنبش فاشیستی موسولینی این کلمه را از آن خدود کدرد) .از
زمان ظهور سرمایهداری ،بورژوازی مسلط ،دموکراسی را دلخواهترین سیسدتم سیاسدی در
نظر گرفته است .اکنون در این دو کشور ،بورژوازی نگرشاش را تیییر داده است .چرا؟
انقالبیها تمای کامال طبیعی دارند به آنکه همهی آن چیزهایی را که به آندان مربدوط
باشد ببینند .آنان بیشتر متنایل به این باور هستند که بورژوازی تنها برای در هدم شکسدتن
تهدید قری الوقوع انقالب پرولتری به فاشیسدم متوسد میشدود .در ایدن نگدرش کمدی
حقیقت وجود دارد هرچند که مسدیله را بسدیار آسدان کدرده اسدت .سدرمایهداران بدهطور
مشخص از انقالب در هراسند و به دستههای تبهکار کم مالی میکنند تا رفتار مناسد
را به کارگران بیاموزند .اما این برای خفه کردن انقالب و رساندن قدرت دولت به فاشیسدم
چیز زیادی نیست .در لحظهی به قدرت رسیدن فاشیسم در ایتالیا و آلمان ،انقالبی در کار
نبود .پناه جویی بورژوازی به فاشیسم بیشتر به دلید یدافتن پاسدخی بدرای بینظمیهدای
اقتصادی است تا ناآرامیهای خیابانی .این مرضی که میخواهند فراموشش کنندد بیشدتر
درونی است تا بیرونی.
سرمایهداری بر سود استوار است .از زمان رشد سرمایهداری ،بورژوازی به واسیهه ی
اف ایش دایمی تولید و توسعه ی ثابت بازارهای بدومی و خدارجی ،قدادر بده بهرهبدرداری از
منابع جدید بوده است .پس از جنگ یکم جهانی ،سرمایهداری بدهطور کلدی رو بده زوال
گذارد .بحران وخیم دیگری به بحرانهای دورهای اقتصادی گذشته افدزوده شدد کده تمدام
سیستم را نشانه رفت و بسیاری منابع سود سرمایهداری را تهدید کرد.
تا زمان جنگ ،دموکراسی کامال با سرمایهداری سازگار بود .همده بدا ایدن ترجیعبندد
قدیمی آشنایند :دموکراسی کمهزینهترین شک حکومت است ...روح داد و ستد آزاد تنها
در آب و هوای مساعد آزادی گ میدهدد ...حقدو سیاسدی کده دموکراسدی بده تودههدا
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میبخشد به صورت نوعی سوپاپ اطمینان عم میکند و از برخوردهدای خشدونتآمیز
میان قانونگذار و آنکه قانون برایش گذارده میشود ،جلدوگیری میکندد ...دموکراسدی بدا
تشویو تودهها به خواستن کازهای بیشتر و بخشدیدن آنهدا بده تودههدا د تدا حددی کده
نیازهایشان را برآورده کند د بازارهای سرمایهداران را گسترش میدهد .همه بده قددر کدافی
حو دارند د هنگام وفور نعمت ،مردم باید اجازه داشته باشند تا دسدتکم خدرده ندانی بده
دست آورند.
اما در دورهی کنونی افول سرمایهداری ،طبقهی قانونگذار تا حدی مجبور به رعایدت
دموکراسی است تا به دقت مزیتهایش را در برابر نقطه ضعفهایش بسنجد .مانندد از
بوریدان  Buridanدو دسته علف خش میبیند و تردید میکند .چه معا رنجآوری! در
کشورهایی مشخص و در شرایط مشدخص نقطده ضدعفها بدر مزیتهدا میچربندد .در
اینجا به نظر میرسد هنوز قطعی نباشد که بورژوازی منافع خدود را بده درسدتی محاسدبه
کرده باشد .تنها گذر زمان همه چیز را مشخص میکند.
هنگامی که بحرانهای اقتصادی حاد میشوند و نرخ سود به سمت صفر می میکند
بورژوازی تنها ی راه برای ذخیره کردن سودهایش دارد .اینکه جی های مردم را تا دیندار
آخر خالی کند و متوس به آنچه شود که م .کایو  M. Caillauxوزیر مالی فرانسه آن را به
گویایی «مجازات بزرگ» مینامد :کم کردن وحشیانهی دستمزدها و هزینههای اجتماعی،
افزایش عوارض تعرفهای به هزینهی مشتری و ...به عالوه آنکه دولت ،تشکیالت تجداری
در آستانهی ورشکسدتگی را نجدات میدهدد و مدردم را مجبدور بده پرداخدت هزیندههای
سرمایهداران میکند .چنین تشکیالتی با یارانهها ،معافیتهای مالیاتی ،سفارش کارهدای
عامالمنفعه و تسلیحاتی بقا مییابند .خالصه آنکه دولتها با نابود کردن مشتریان بخدش
خصوصی به حقو مردم تجاوز میکنند.
امددا چنددین ترفندددهایی در نظامهددای دموکراتید  ،نتیجدده نمیدهنددد .تددا زمددانی کدده
دموکراسی پایدار است ،تودهها گرچه به دقت فریفته و غارت میشوند امدا ابدزار دفداع در
برابر «مجازات بدزرگ» را دارندد :آزادی نشدر ،حدو ر ی ،حدو سدازماندهی اتحادیدهها و
اعتصاب و غیره .درست اسدت کده ایدن دفاععدا سسدت و ضدعیفند امدا هندوز میتوانندد
محدودیتهایی بر تقاضای سیریناپذیر قدرت پولی بگذارند بهویژه آنکه طبقدهی کدارگر
سازماندهی شده ،در برابر پایین بودن دستمزدها مقاومت میکند .بنابراین در کشدورهایی
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مشخص و در شرایط مشخص ،بورژوازی ،دموکراسی سنتیاش را بده دور میانددازد و بدا
کنک هایش و د یارانههایش د از «دولت قدرتمندی» که به تنهدایی میتواندد تودههدا را از
تمدام ابدزار دفداعی لخدت کنددد ،دستانشددان را بدده پشتشدان ببندددد و در نهایددت راحددتتر
جی هایشان را خالی کند ،یاری میگیرد.
عبارت «در کشورهایی مشخص و در شرایط مشخص» مهم است .ایندان ملتهدایی
هستند که بسیار دیر ،دعوی جایی در این سیاره کردهاند .و بدین ترتی خود را فاقدد مدواد
خام و بازار میبینند .در کشورهای ثروتمندتر ،بورژوازی بهنظر موفو میآید .البتده نده در
خالصی از بحرانهای دایمی بلکه دستکم در رهدایی از مشدکالت فعلدیاش .آندان بده
طریقی قادر به شروع دوبارهاند .مکانیسم بهره به چارهای دست یازید که دستکم نیاز بده
جانشینی دیکتاتوری به جای دموکراسی نباشد .اما آنها در اساس همان روشها را در هر
دو مورد به کار میبرند :دولت ،دوباره سرمایهداری خصوصی را برقرار میسازد و آن را بدا
کارهای عامالمنفعهی بزرگ و «قراردادهای دفداعی» احیدا میکندد .امدا در مدورد کلدوب
فاشیستها با توجه به سرمایهی انباشت شدهی نس های پیشین ،نیازی بده خدالی کدردن
جی کارگران نبود .در آمریکا برنامهی نیو دیل* روزولت  Rooseveltکافی بود.
این که بگوییم بورژوازی در کشورهای مشخصی چون ایتالیا و آلمان بده فاشیسدم کمد
مالی کرد و به دزی باز آن را به قدرت رساند ،سرشار از ابهام است .بدر خدالف اعتقداد
عمومی ،بورژوازی سرمایهدار کامال همگون نیست .این بورژوازی با هر تهدید عمومی به
منافع طبقاتیش برخوردی خشن نشان میدهد .اما در مورد موضوعات و موارد کمتر حاد،
شددکافهای عمیددو ،خددود را نشددان میدهنددد .هددر گددروه سددرمایهدار در دفدداع از منددافع
اقتصادیاش با منافع دیگر گروههای سرمایهداری در تااد است .کامال درست است کده
چنین گروههایی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و خطدوط افتدرا همدواره بسدیار حداد
نیستند اما این مسیله به هیچ روی مانع از وجود تاادهای ژرف منافع نمیشود .بندابراین
مهم است که بخواهیم بدانیم در جاهایی چون ایتالیا و آلمان ،بورژوازی به مثابده کد بده
فاشیسم یاری و کم کرد یا گروههای مشدخص سدرمایهداری .از آنجدایی کده احدزاب
گوناگون سیاسی بورژوازی ،آینهها یا بهتر بگدوییم ابدزاری در دسدت گروههدای گونداگون
*  ،New Dealبرنامهی سیاسی د اقتصادی روزولت رییس جمهور آمریکا در دههی سی میالدی.
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سرمایهداریاند ،غیر ممکن است ترفندها ،دشواریها و کنشهای متقاب و شدگفتانگیز
احزاب سیاسی را در دورهی پیش از دستیازی فاشیسم به قددرت در کندیم مگدر آنکده
برداشت هرکدام از این گروهها از فاشیسم فهمیده شود.
این بخش نشان خواهد داد که فاشیسم در ایتالیا و آلمان ،بیشدتر از هرچیدز از آقایکان
صنعت سنگین (آهن و فوزد و معدن) و بانکداران سرمایهگذار در صنعت سنگین ،کم
گرفته است .بگذارید اکنون نتیجهای را که بعدا به آن میرسیم طرح کنیم :مطالعهی جدزء
به جزء و عینی فاشیسم در ایتالیا و آلمان به روشنی نشان خواهد داد که صاحبان صدنعت
سنگین« ،مردان بنگاههای کدالن اقتصدادی» ،ریکی هسدتند و حتدی بایدد گفدت :تنهکا
سودورزان دیکتاتوری فاشیستی.
به تحلی مان بازگردیم ،چرا در مراح نخستین صداحبان صدنعت سدنگین تقریبدا در
کم و تحری جنبش فاشیستی تنهایند؟ چدرا دیگدر گروههدای سدرمایهگذار د بدهویژه
آنهایی که رهبریشان با صنعت سبک یا صکنعت کاههکای تکمیلکی بدود دد در آغداز راه،
ناراضی و برخی اوقات حتی دشمن رشد جنبش فاشیستیاند؟
برای در این نکته که صنایع سب و سنگین ،مندافع اقتصدادی یکسدان ندارندد و از
استراتژی سیاسی و اجتماعی یکسان سود نمیجویند حتما نباید به ایتالیا و آلمدان رفدت.
تاادها تقریبا بهطور ثابت بین دو گروه افشا میشوند .صنعت سدب اغلد از سدلطهی
بیش از حد صنعت سنگین که پول فراوانی برای مواد خام و ماشینآزت مطالبده میکندد،
گله منددد اسددت .صددنعت سددنگین در سیاسددت خددارجی ،قسددمت اعظددم سددفارشهای
مهماترسانی را (که ریشه در دولت ملی و قدرتهای «دوست» دارد) پذیرفت که بهطور
مشخص مخصوص سیاست «اعتباری» ،نیرو و ماجراجوییهای امپریالیستی است .امدا
صنعت سب که عالقهمند به صادر کدردن محصدوزت غیدر نظدامی اسدت از جندگ یدا
خودکفایی سود نمیجوید به عالوه که با سرمایهداری و محاف مدالی بینالمللدی بسدیار
نزدی تر و همبسته تر است تا با صنعت سدنگین .بندابراین موافدو بدا سیاسدت همکداری
بینالمللی است.
صنایع سب و سنگین در تماس با کدار معموزروشهدای بیه کیل متفداوتی بده کدار
میبرند .رسسای تشکیالت فوزد و معددن در رویکدرد آمرانهشدان ،روانشناسدی «ریدیس
سختگیر» را در نظر دارند .قدرتخواهیشان با دورنمدای وسدیع دادوستدشدان و نقدش
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سلطهجویانهای که در اقتصاد و دولت بازی میکنند ،توصیفشدنی است .امدا همچندان
باید این توصیف را در آنچه مارکس آن را «ترکی اندداموار» سدرمایهی بده کدار رفتده در
تشکیالت مینامد ،جستوجو کرد :ضری «سرمایهی ثابت» (سدرمایهگذاری شدده در
ساختمان کارخانهها ،مواد خام و غیره) به سرمایهی متییدر (مثد دسدتمزدها) در صدنایع
سنگین نسبت به صنایع سب بسیار بازتر است .نتیجه این اسدت کده محددودههایی کده
تولید در آنها سودمند است منحصر به صنعت سنگین میشود! 1هر جا که مدیران صنایع
فوزد توانا به مولید با ظرفیت باز نیسدتند« ،هزیندههای ثابدت» (سدود ،افدت قیمدت) در
کارخانه هایشان در مقدار تولیدد زیداد امدا ناکدافی ،سرشدکن شدده و بندابراین سدود کدم
میشود 2.وقتی اعتصابی پدیدد میآیدد ،کمتدرین توقدف تولیدد بده معندی از دسدت دادن
میلیونها (واحد پول) است 3.اگر بحرانهای اقتصادی حاد شدوند ،آنهدا قدادر بده قطدع
هزینههای ثابت نیستند و فقط میتوانند مبالک حقدوقی را کدم کنندد ،کداهش وحشدیانهی
دستمزدها برای آنان ضرورتی مستبدانه است.
صاحبان صنعت سب از سیاست کاری متفاوتی پیدروی میکنندد .ترکید اندداموار
سرمایهشان در حد پایینتری اسدت ،هزیندههای ثابتشدان کمتدر اسدت و خودپسندیشدان
شدت کمتری دارد .به عالوه این حقیقت که کازهای مصرفی تولیدد میکنندد ،آندان را از
اینکه تورم شدید حاص از صنایع سنگین در دورهی بحران ،تدیثیری مخدرب بدر قددرت
خرید تودهها د در اینجا مشتری دد میگدذارد ،میترسداند .بندابراین بیشدتر آندان تدرجیح
میدهند به جای تاکتی های خشن« ،همکاری طبقاتی» و «صلح صنعتی» و هر آنچده
که به واقع روش ریاکارانه و موذیانهی رام کردن و تباهی طبقهی کارگر است به کار برند.
بنابراین شگفت نیست که صنعت سب و سدنگین در ایتالیدا و آلمدان بدا احساسدات
کامال متفاوتی در پی رشد فاشیسم بودهاند .صنعت سنگین میخواهد نبدرد طبقداتی را تدا
خرد کردن طبقه ی کارگر ادامه دهد .صنعت سب هنوز به این اعتقاد دارد کده همده چیدز
میتواند با «صلح صنعتی» و کار سیاسی سر هم بندی شدود .صدنعت سدنگین سیاسدت
خارجی «پویا» را مطرح میکند ،صنعت سب گرایش به سیاسدت «همکداری داخلدی»
دارد .صدنعت سددنگین میخواهدد تددا اسددتیالی اقتصدادی خددود را بدا کمد دولتهددای
دیکتاتوری که دولت او خواهند بود تقویت کند ،صنعت سب از این پیشرفت در هدراس
است.
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اما د جای تیکید ندارد د که گروههای سرمایهدار صنعت سب  ،مقاومت جددیای در
برابر فاشیسم نمیکنند .آنان پیروزی فاشیسم و دیکتاتوری «توتالیتر»ش را نمیخواهند اما
در ضمن هیچ راه مؤثری برای جلوگیری از پیشرفت آن نمیشناسند .چرا؟
نخست از آن رو که فاشیسم جنبشی «ملی» بود در خدمت طبقهی دارا ،منطبو بدا آن
و با این نمود :همدردی با تمام مالکان ثروت یا دستکم تحم آندان .و دوم از آن رو کده
هیچ گاه فکر نمیکردند دیکتاتوری «توتالیتر» فاشیسدتی عملدی باشدد .آنهدا فاشیسدم را
بیشتر به عنوان جنبشی سیاسی میدیدند که میتوان در آن دستکاریهایی کدرد و آن را بده
سود خود به کار برد .بنابراین در هر دو کشور ،سیاستمداران «لیبرال» ارتبداط نزدیکدی بدا
گروه صنعت سب داشتند که با فاشیسم مطابو مقتایات زمدان رفتدار میکدرد .آنهدا در
وفاداری به تاکتی رسمی «صلح صنعتی» و تاخت و تاز سیاسیشدان ،گمدان میکردندد
همین که فاشیسم را پارلمانی کرده و وارد آن شوند ،به عندوان وزندهای برابدر بدا نیروهدای
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
مردمی که دیگر نمیشد بدون استفاده از نیروهای مسلح با آن روبهرو شد ،صنعت سدب
و سیاستمداران لیبرال ،اصالت طبقاتی را در ر س تناقض منافع قرار دادند .آنان از ریخدتن
خون «میهن پرستان» بیزار بودند و خودشان به پیروزی فاشیسدم رضدایت دادندد .تمدامی
طبقهی سرمایهدار برای به قدرت رساندن فاشیسم متحد شد.
این هشداری است برای ضد فاشیستهایی که فکدر میکنندد میتوانندد بدا اتکدا بدر
«جناح چپ سدرمایهداری» و بدورژوازی «لیبدرال» جلدوی پیشدرفت فاشیسدم بده سدوی
دستیازی به قدرت را بگیرند.
ما نخست در ایتالیا و سپس در آلمان خواهیم دید که چه گروههای مختلف سرمایهداری،
تفکر فاشیستی دارند .این تحلی به خاطر وضوح بیشتر به دو قسمت بخش میشود:
1د نخست اینکه بنگاههای کالن اقتصادی ،فاشیسم را روانهی دستیازی به قددرت
نمیکننددد بلکدده از تبددهکاران مددزدور فاشیسددتی بدده عنددوان میلیشککیای ضککد کککارگری سددود
میجویند.
پس از جنگ یکم جهانی ،در دو کشور مورد نظر ضرورت داشدت تدا بدرای پرهیدز از

30

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

انقالب اجتماعی واقعی طبقهی کارگر ،امتیازات مهمی بده آندان داده شدود .سدرمایهداری
کالن که تصمیم داشت روزی این امتیازات را باز پس گیرد از آغاز در این اندیشه بدود کده
وظیفه ی از ریشه برکندن پرولتاریای سازماندهی شده و در هم کوبیدن مقاومدت آن را بده
تبهکاران مسلح و نظامی بسپارد .زمینداران کالن وارد بازی شدند .درآمد آنان از اسدتثمار
نامحدود پرولتاریای روستایی تیمین میشد .آنها نیز مجبور شده بودند امتیازهایی بدهند
و نگران بازپسگیری زمینهای از دست رفتهشان بودند.
این پشتیبانان مالی وظیفهی دیگری برای دستههای مسدلح موسدولینی و هیتلدر قاید
شدند .ایتالیا و آلمان پس از جندگ در تقابد بدا قددرتهای بدزرگ «خشدنود» ،خدود را
سرافکنده یافتند .صاحبان صنعت سنگین سیریناپذیر از رساندن مهمات و جنگافزار در
برابر «پیمانهای ناعادزنه» به جنگافروزی کم کردند و از تبهکاران فاشیست برای نبرد
در برابر سران حکومتهای قانونی سود جستند.
2د اما به محض آنکه بحرانهای جدی اقتصادی ،سودهای این بنگاهها را ضایع کرد
و به نظرشان رسید که ی «دولت قدرتمند» به تنهایی توانا بده ایجداد منافعشدان اسدت،
تصمیم گرفتند به پلهای بازتر رفته و با گروههای فاشیستی به سوی دستیازی بکه قکدرت
سیاسی حرکت کنند .بنگاههای کالن اقتصادی با کم ایین گیروه هیا ،ندوع جدیددی از
دیکتاتوری را برقرار ساخت.
در ایتالیا
پس از جنگ یکم جهانی ،جوشش واقعی انقالب تودهای در ایتالیا وجود داشدت .گرچده
کارگران و دهقانان به قدر کافی برای دستیابی به قدرت بالک نشده بودند اما دستکم بده
قدر کافی مبارز بودند تا امتیازهای مهمی به دست آورند د کارگران صنعتی ،دسدتمزدهای
بهتری به دست آوردند ،روز کاری ،هشت ساعت شد ،قراردادهای جمعدی بده تشدخیص
عموم گذارده شد ،و «کمیتههای کارخانهای» ،تولید را سامان دادند ،اعتصابها یکی پس
از دیگری به وقوع پیوستند د هزار و ششصد و شصت و سه مورد در سدال  1919و هدزار و
هشتصد و هشتاد و ی مورد در سال  .1920در جنوآ  Genoaو دیگر بنادر بزرگ ،کارگران
بارانداز با سازماندهی قوی بر صاحبان کشدتیها پیدروز شددند .کدارگران صدنایع فدوزد،
موفقیتهای بسیار بیشتری به دست آوردندد :آندان در سدپتامبر  1920نبدردی را گسدترش
دادند که منجر به ی نبرد طبقداتی گسدترده شدد .هنگدامی کده صداحبان صدنایع بدزرگ،
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کارخانههایشان را تعطی کردند ،ششصد هزار کارگر صدنایع فلدزی ایتالیدا کارخاندهها را
اشیال کرده و با نظر «کمیتههای کارگاهی» شروع به تولید کردند .آنها در شکستن تقدس
رسسا تردیدی به خود راه ندادند .گاوصندو ها را گشوده ،رازها را کشف کردندد .بندابراین
به دقت از هزینهها و سودها محافظت کردند ...آنان در جنگ پیروز شدند :به هر حال بده
آنان د روی کاغذ د حو نظارت بر مدیریت و «کارگران» داده شد (میگدوییم روی کاغدذ،
چراکه پیشنویس «نظارت کارگری» هرگز به اجرا نیامد .آقایان ،بحران حاد اقتصدادی در
پایان سال  1920را بهانهای برای به تعویو انداختن این قانون به زمانی بهتر کردند و زمان
بهتر ...پیروزی فاشیسم بود).
دهقانان نیز روح جنگندهی کمتری نشان ندادند .آنان در بازگشدت از خند هایشدان،
خواستار «تقسیم اراضی» شدند که پیشتر به آنها وعده داده شدده بدود و هنگدامی کده بده
وعده عم نشد ،آنها زمینهای درخواستیشان را اشیال کردند .حکمدی دولتدی ،انجکام
کامل  Fait Accompliآن را تییید کرد .در شرایطی که خود را برای همکداری سدازماندهی
میکردند حو چهار سال ماندن در زمینهایی را که خودجوش تصرف کرده بودند دریافت
داشتند( .حکم ویسدوکی  ،Visochiدوم سدپتامبر  .)1919کشداورزان مسدتیجر همچندین
موفو به مندید دورهی اجارهشان شدند .کارگران روزمزد کشاورزی ،اتحادیههای قدرتمندد
تشکی دادند« .انجمن سرخ» مشهور با کم کمونهای روستایی به سمت سوسیالیسدم
د که تیول بسیاری پرولترها شد د کشیده شد .آنان با زمینداران کالن ،به عندوان دو قددرت
در کنار هم د که ایشان را مجبور به پدذیرش قراردادهدای اتحادیدهای و غیدره میکردندد دد
چانهزنی میکردند .این فتوحات به طور مستقیم ،منافع و اقتدار دو سلسدلهی قدرتمندد را
که در ایتالیا حکم میراندند ،تهدید کرد« :سلسلهی صنعتی» و «سلسلهی زمیندار».
سلسلهی صنعتی در ایتالیا بسیار جوان بود .تدا دهدهی اول سیده ی بیسدتم ،صدنعت
فوزد رشد نیافته بود .در کشوری بدون معدن آهن و ذغال سنگ ،چنین صدنعتی مگدر بده
صورت انگ و سربار نمی توانست وجود داشدته باشدد و فقدط بدا انقیداد تمدام نیروهدای
اقتصادی و سیاسی کشور ،تنها با بستن مالیات سنگین بر صنایع تولیدی و مصرفی ،تنهدا
با داشتن حمایتهای تعرفهای و سفارشهای دولتی ،میتوانست سودمند باشدد .تجداوز
به تریپولی  )1911-1912( Tripoliو جنگ یکم جهانی به فوزد رونو بخشید .آقایان مهم
صنعت فوزد د پرون  ،Perronاگنلیس  Agnellisو دیگران د کده امکاندات وقیحاندهای در
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ساخت ابزار مرگآور انباشته بودند ،به هنگام آتشبس موقت بدر تمدام زنددگی اقتصدادی
کشورشان مسلط شدند .از روی ناچاری و برای پرهیز از انقالب ،توافوهای مشخصی بدا
کارگران شان کردند ،با آنان توافو کردند که به سرعت به سر کارهایشان باز گردند .بدهویژه
اشیال کارخانهها عالمت خطری برای آنها بود .آنان با افسردگی احساس میکردندد کده
دیگر نمیتوانند استثمار کنند .بحران کده گذشدت ،آنهدا و همپیمانانشدان ،کشدتیداران
د بهویژه جنوآییها د آماده بودند تا به هدر روش ممکدن از «نظدارت کدارگری» و دخالدت
کارگران در مدیریت فرار کنند .آنان که آگاهی قوی طبقاتیشان ،ایشان را برانگیخته بود در
سال  1908سازمانی قوی به نام مؤسسهی ارضی  Associazione Agrariaتددار دیدندد
که در دوران جنگ با زیهی جدید مالکان زمین تقویت شد.
در آغاز آوری  1919در جنوآ ،صاحبان صنایع و زمینداران پیمان مقدسی بسدتند تدا
در برابر «بلشویسم» در کنار یکدیگر بجنگند .آنچنان که روسی 4نوشته« :این گردهمآیی
نخستین مرحله به سوی سازماندهی دوبارهی نیروهای سرمایهداری در برخورد با شدرایط
تهدید بود ».در هفتم مارس  ،1920نخستین کنفدرانس ملدی صداحبان صدنایع در مدیالن
تشکی شد و فدراسیون عمومی صنایع تیسدیس گردیدد .برنامدهای جدامع و جزیینگدر از
عملیات مشتر طرحریزی شد که شام همهچیز از جملده اسدتراتژی عملیدات در برابدر
اتحادیه های کارگری بود .کمی بعد از آن در هژدهم اوت ،فدراسدیون عمدومی کشداورزی
تیسیس شد« .صاحبان صنایع و زمینداران با نیروهای پراکنده وارد مبارزه نشدند».
اما نه صاحبان صنایع و نه زمینداران خودشان نمیتوانستند مبارزه علیده پرولتاریدا را
تاب آورند و برای این منظور از تبهکاران مسدلحی چدون فاشکی بنیتدو موسدولینی Benito
 Mussoliniکه خود را «جبههی متحدد علیده بلشویسدم» مینامیدد ،سدود جسدتند .ایدن
تبهکاران به آزار طبقهی کدارگر برخاسدته بودندد ،قابلیتشدان را بدرای مبدارزه و مقاومدت
تاعیف میکردند و بدین ترتی به رسسا اجازه میدادند تا زمینهای از دست رفتهشان را
به دست بیاورند .در آوری  1919موسولینی خطداب بده انجنین اقتصدادی «جماعدت»،
همکاری خود را اعالم داشت و آنان این همکاری را رد نکردند ولی مهمتر از همه اینکده
در پاییز  1920پس از اشیال کارخانهها از سوی کارگران ،کم های صداحبان سدرمایه و
زمینداران روانهی صندو های فاشی شد.
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2
بنگاههای کالن اقتصادی ایتالیا دلی دیگری برای کم بده تبدهکاران فاشیسدت داشدتند.
امپریالیسم جوان ایتالیا بسیار دیر به صحنه آمد :درست هنگامی که بهترین مکانها پیشتر
تصاح شده بود ،در آرزوی خرده نانی از ایدن نعمدت بیکدران بدود :صدحراهای شدنی
ُ
تریپولی .ایتالیای  1914به قول کرادینی  Corradiniملیگرا« ،پرولتاریدای بدزرگ» بدود .و
بدین گونه بود تا آتش بس موقت پایان یافت .متفقان به عنوان بهای ورود ایتالیا بده جندگ،
امتیازهای منطقهای مشخصی را به ایتالیا قول داده بودند اما به قولها عم نشد .چنانکده
دیدهایم ،صداحبان صدنایع بدزرگ مندافع مسدتقیمی داشدتند ،مدثال در سیاسدت خدارجی
تجاوزگرانه ،دولتها را با سفارشهای مهماترسانی تقویت کردند و بازارهای جدیدی به
روی فرآوردههایشان گشودند .بنابراین آنان تبهکاران فراقانونی کهنهکار جنگی و ماجراجو
را تجهیز و کم مالی کردند .از آنجدایی کده پیمدان ورسدای ،شدهر کوچد فیومده در
آدریاتی را از ایتالیا جدا کرد ،Fiume( ،پس از ژوییهی  1919این شهر نه به ایتالیا و نه به
ُ
یوگسالوی داده نشد بلکه به ی کمیسیون نظامی بینالمللی سپرده شدد) آنهدا چهدرهای
نمادین به این تبهکاران دادند .آنان را زیدر فرمانددهی دانونتزیدوی  d’Annunzioادید بده
اشیال شهر فرستادند (هفدهم سپتامبر  .)1919بعددا در پایدان سدال  ،1920آنهدا بنیتدو
موسولینی را تجهیز کردند تا روزنامهاش پوپولو دیتالیا  Popolo d’Italiaرا با تیراژی زیاد و
مبارزه ای پر سر و صدا برای جنگ هوایی و دریایی به بهترین نحو چاپ کندد .موسدولینی
در شماره ی بیست و سوم دسامبر این روزنامه اعالم کرد به نبرد میرود تا «بدرای سیاسدت
توسعهی خارجی» برزمد5.
3
صنعت سب به ویژه نساجی که در ایتالیا از نظر تاریخی بر صنعت سنگین تقدم داشت با
خط مشی صنعت سنگین مخالفت ورزید .مخالفتها با کم مالی بان قدرتمند بانکا
کومرچاله ( Banca Commercialeبان تجارت) بود .در آستانهی ورود ایتالیا به جنگ و
در زمان جنگ و پس از آن ،نبرد میان دو گروه بسیار حاد شد :برادران پرون و تراست بزرگ
فلزکاریشان ،آنسالدو  Ansaldoدر برابر تدوپپلیتز  Toeplitzریدیس ایدن باند  .صدنعت
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سب از استیال ی صدنعت سدنگین کده بده معندی عدوارض مالیداتی بدیش از حدد زیداد و
قیمتهای انحصاری برای دستگاهها بود ،هراس داشت .رهبری سیاسی صدنعت سدب ،
جولیتی  Giolittiبه دنبال خط مشی کاری سنتی خود ،تمدام ابتکدارش را بدرای رام کدردن
پرولتاریا از طریو «همکاری طبقاتی» به کار بست.
در سال  ،1915صدنعت سدب د و جدولیتی دد بدا ورود ایتالیدا بده جندگ مخالفدت
بینتیجهای ورزیدند .اما در ژوییهی  1919جولیتی بده قددرت بازگشدت .او بده مجلدس،
پیشنهاد تحقیو در منافع حاص از جنگ را داد ،برنامهای که آشدکارا بدا صدنعت سدنگین
ضدیت داشت .او ماجرای فیومه را تسویه کرد (پایان دسامبر  )1920و سیاست همکداری
بینالمللی را به اجرا گذارد .در نهایت در جریان اشیال کارخانهها نقش میانجی ایفا کدرد
و نه از کارخانهداران که کارخانههاشان را بستند و نه از مسببان آن ماجرا ،حمایدت کامد
نکرد .از حرکتهای انقالبی ی طرف جلوگیری کرد و از طرف دیگر بده زور امتیازهدایی
گرفت .رسسای بانکا کومرچاله به اتحادیهی اعتصدابکنندگان ( )FIOMقدول «بیطرفدی
دوستانه» دادند6.
4
خیلی پیش از آن نبود که صاحبان صنایع ،شروع به تاعیف پرولتاریای سازماندهی شدده
به دست فاشیسم کردند .آنان در فکر روانه کردن فاشیسم به فتح قدرت بودند .آنها بدرای
«دولت قدرتمند»ی که از طریو آن بتوانند مستقیما به آرزوهایشان برسند می کوشیدند.
در سال  ،1921بحران جدی اقتصادی ،بیامان ،سرچشمههای سود را خشدکاند .در
خورشید سوزان جنگ ،تشکیالت اقتصادی به نحو چشمگیری رشد یافتندد .تراسدتهای
غول آسایی چون آنسالدو پدیدار شدند که ترکی عظیمی از کارهای فلزی و کارخانههای
آهن بود و ایلکوا  ILVAکده همدراه بدا آنسکالدو ،تعددادی معددن ،کارخاندههای فلدزی و
کشتیسازی را در اختیار داشت .در این دوره ارزش برابری سهام آنسالدو ،پانصد میلیدون
لیره بود و اورا قرضهی چشمگیری به میزان یکصدد میلیدون لیدره داشدت .ارزش برابدری
سهام ایلوا نیز سیصد میلیون لیره بود و اورا قرضهی تا صد و چه و شدش میلیدون لیدره
داشت 7.حتی ایدهی هزینهی تولید فراموش شد .صنایع وابسته و مصنوعی ایجداد شددند.
معدددنهایی کدده مدددتها متددرو مانددده بودنددد دوبدداره مددورد بهرهبددرداری قدرار گرفتنددد.
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درخواست جنگافزار ،افکار عمومی را به اینجا کشاند کده بدازار و سدودها ،محددودیتی
ندارند.
اما هنگامی که ساعت آرامش فرا رسید ،سفارشهای جنگی ی شدبه متوقدف شدد،
بازارهای محلی از بین رفت و فروشهای تثبیت شدهی خارجی ناپدید گردید« .غرامدت»
تعهد شده از سو ی متفقان به ایتالیا پرداخت نشد و بدتر از آن ،بازارهایی را که بدا مشدقت
فراوان از پیش از سال  1914در اروپای شرقی و شر نزدی یافته بودند از دسدت دادندد.
چگونه سرمایهی هنگفتی کده در صدنایع سدنگین سدرمایهگذاری شدده بدود میتوانسدت
بازگشت سرمایه را تامین کندد؟ ظرفیدت تولیدد چندین صدنعت قدارن ماننددی چگونده
میتوانست کاهش یابد؟ «غول»هایی چون آنسالدو و ایلوا و بانکشدان بانککا دیسککونتو
 Banca discontoیکی پس از دیگری به زیر گ فرو رفتند .در ژانویدهی  ،1921ششصدد
هزار بیکار وجود داشت.
کار بنگاههای کالن اقتصادی به آنجا رسید که تنها کم دولت میتوانسدت دوبداره
تشکیالتشان را سودمند سازد .و دولت هم به آنها کم کرد مامقاومت طبقهی کارگر را
بشکنند و دستمزدها را کاهش دهند ،دوباره تشکیالت سقوط کردهشان را راه انداخت ،بده
آنها کم مالی کرد ،از مالیات معافشان کرد ،حمایتهای تعرفهای برایشدان تادمین
نمود و با سفارش تسلیحات آنها را حفظ کرد .روسی مینویسد« :در میان کسانی کده از
ورشکستگی آن بان بزرگ [بانکا دیسکونتو] ضربه خوردند چند پشتیبان مدالی فاشیسدم
وجود داشتند ...که میخواستند به هزینهی دولت نجات یابند8».
اما دولت ابزاری کامال مطیع در دستان آنان نبود .سیاستمداران در قدرت (جدولیتی و
همکارانش) مندافع صدنعت سدب را میرجدح میشدمردند .فراتدر از اینهدا ،آزادیهدای
دموکراتی به تودههای زحمتکش اجازه داد تا ابزارهای دفداع از اسدتانداردهای زنددگی را
فراهم آورند .گرچه سازماندهی طبقهی کارگر دچارضعف شده و روحیدهی اعادایش بدا
«هییتهای کیفری» تبدهکاران فاشیسدتی تادعیف گردیدده بدود ،حدزب سوسیالیسدت و
کنفدراسیون عمومی صنایع ( )CGTهنوز نیروهای قاب اتکایی بودند.
ی د راه ح د بدداقی مانددد ،از بددین بددردن آزادیهددای دموکراتی د  ،در هددم شکسددتن
سازمان های کارگری و تیییر دولت به نحوی که سیاستمداران به ک چاپلوس بر سدر کدار
باشند .تبه کاران فاشیستی ،دیگر تنها نقش میلیشیای ضد کارگری را بدازی نمیکردندد .در
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کنگرهی رم (هفتم تا دهم نوامبر  ،)1921فاشی تبدی به حدزب سیاسدی شدد .در شدورای
ملی که در فلورانس برگزار شد (بیست تا بیست و یکم دسامبر  )1921موسولینی ،دسدتور
حرکت خود را به حزب جدید داد :پیش به سوی فتح قدرت!
5
آن چنان که دیدیم صدنعت سدب بده هدیچ روی پیدروزی فاشیسدم را نمیخواسدت .امدا
سیاستمداران آن با فاشیسم مدارا میکردند چراکه جنبشدی «ملدی» بدود .جدولیتی تصدور
می کرد همانگونه که در رام کردن پرولتاریا و جلوگیری از اشدیال کارخاندهها موفدو بدود،
قادر خواهد بود تا فاشیسم را نیز به همان روش رام کندد .اگدر «قددرت» پارلمدانی شدود،
فاشیسم نیروی مخالف متعادل کنندهی مفیدی در برابر نیروهای پرولتری خواهد بود.
او در بهار  ،1921مجلس نمایندگان را منح کرد .برای انتخابات جدید آماده شدد و
به سوی «بلو ملی» احزاب حکومتی ،با فاشیسم متحد شد .در تمام ایتالیدا ،نامزدهدای
فاشیست از حمایتهای حکومتی برخوردار شدند .به این ترتی  ،جولیتی ،انتخاب سدی
نمایندهی فاشیست را که موسولینی نیز میان آنان بود ممکدن سداخت .جدولیتی در کتداب
خاطرات خود نوشت« :من این را حرکتی عالی در نظر میگیرم چراکه فاشیسدم تدا کندون
[خود را] نیرویی واقعی در زندگی ملی نشان داده است و مطابو این اص قدیمیام که هر
نیروی سیاسی در ملت باید حو بیان خود را در مجلدس داشدته باشدد ،آرزو مدیکنم کده
فاشیسم نیز در مجلس جا و بیان محکمی داشته باشدد ».اگدر بپدذیریم کده جدولیتی هدم
سوسیالیستها و هم فاشیستها را تحت کنترل داشت ،او سعی میکدرد آنهدا را بدا هدم
آشتی دهد .سردار ارتشیاش ،بونومی  Bonomiدر سوم اوت آندان را بده امادای «پیمدان
صلح» واداشت.
طرح جولیتی اما نتیجهای کامال متفاوت با آنچه طرحریزی کرده بود ،در پی داشت.
او به جای مجبور کردن فاشیسم به رعایت نظم ،با تییید نامزدهای فاشیست در انتخابدات
با بهترین سکوی پرش به فاشیسم کم کرد .بسی پیش از پایان جندگ داخلدی« ،پیمدان
صلح» به موسولینی دم سحرآمیز باارزشی بخشید که بدا اسدتفاده از آن بده بداور عمدومی
مخالف با خشونت فاشیستی ،اطمینانی دوبداره داد و جنبشدی را سدامان بخشدید کده بده
سرعت رشد کرد .این نتیجه ی دوگانه که به دست آمد موسولینی با شتاب ،پیمان را نقدض

پشتیبانی بنگاههای کالن اقتصادی از فاشیسم

37

کرد (نوامبر  .)1921ولپه Volpeی تاریخنگار مینویسد« :نقض این پیمان ،اکنون مفید و
ضروری بود» 9.جنگ داخلی دوباره سختتر از همیشه شروع شد .تا آغیاز سدال 1922
رهبران صنعت سب چون کراون  Crownکه نزدید بده بانککا کومرچالکه بودندد بده ایدن
شناخت رسیدند که فاشیسم قدرت مستقلی شده و فقط میتوان با قدرت نیروهای مسلح
از پیشرفت آن جلوگیری کرد .اما منافع و عالیو عمومی طبقات دارا بر آن بود که نیروهای
«ملی» نباید از یکدیگر جدا شوند ،به عالوه آنکه عام اقتصادی جدیدی در این شدرایط
پدید آمد :پس از فرو ریختن تراستهای بزرگ فلزی و بان داران بانکا دیسککونتو ،بانککا
کومرچاله بخشی از داراییهای صنعت سنگین را تحوی گرفت و بدین ترتی مندافعی در
صنعت سنگین یافت .از این پس نه تنها صاحبان صنایع بزرگ بلکه بانککا کومرچالکه نیدز
موسولینی را به قدرت رساندند .اربابان «فدراسیون صنایع» و توپپلیتز با کم یکدیگر در
اکتبر  ،1922میلیونها [لیرهی] مورد نیاز برای لشکرکشی به رم را فراهم کردند .بر اسداس
نظر روسی در بیست و هشتم اکتبر« :مذاکرات جال توجهی میان موسدولینی و ...سدران
ُ
فدراسیون عمومی صدنایع ،سدینیور بندی  Benniو الیدوتی  Olivettiبرگدزار شدد .رسسدای
انجمن بان داری برای لشکرکشی به رم ،کمد مدالی بیسدت میلیدونی کردندد .رهبدران
فدراسیون های صنایع و کشاورزی به رم تلگراف زدندد کده بده اعتقداد آندان تنهدا راه حد
ممکن ،حکومت موسولینی میباشد ».سناتور اتوره کونتی  Ettore Contiاز اشراف بسیار
قدرتمند ،تلگرام مشدابهی فرسدتاد« :موسدولینی ،کاندیددای پلوتوکراسدی* و انجمنهدای
تجاری است».
6
در آلمان
این جا نیز به هنگامی که جنگ پایان یافت ،شاهد رشدی انقالبدی در کدارگران و دهقاندان
بودیم .هنگامی که نظامیگری پروسی در نوامبر  1918فرو ریخت ،نظمی جدیدد و خدود
به خودی در چند ساعت جوشید :شوراهای کارگران و سربازان ،نسخهی آلمانی روسیهی
شوروی .برای چند روز این شوراها تنها قدرتهای قانونی در رایش بودند .در هدر شدهر،
*  ،Plutocracyحکومت ثروتمندان
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شوراها قدرتشان را به ی کمیتهی اجرایی تفویض میکردند .در برلین ،حکومت مرکدزی
«کمیسرهای مردمی»،بازتابی از کمیتهی اجرایی شورای کارگران و سربازان برلین بود.
این تجربه ،بسیار کوتاه بود .بخشی از آن به گردن جنایت سوسیال دموکراسدی بدود و
بخشی بر گردن فقدان آموزش و سنت انقالبی در تودهها .جمهوری «شوراها» باید بسدیار
زود ،راهی به سوی جمهدوری دموکراتید بدورژوایی مییافدت .امدا در ایدن جمهدوری،
کارگران و دهقانان از مزایای سیاسی و اقتصادی حیاتی بهرهمند شدند :گسترش حدو ر ی
برای هر دو جنس ،ساعت کاری هشت ساعت در روز ،به رسمیت شدناختن قراردادهدای
اتحادیهای ،بیمهی بیکاری ،برگزاری انتخابات «کمیتهی کارگاهی» و غیره .کارگران مدزارع
که زمین داران بزرگ شر آنان را به کار گرفته بودند ،حو سازماندهی به دست آوردند و در
اتحادیهها تجمع کردند .فدراسیون کارگران مزارع از یکصد هدزار عادو در میاندهی سدال
 1918به هفتصد هزار عاو در سال  1920رسید .آنها شدرایط بهتدر کداری ،قراردادهدای
اتحادیهای ،بیمهی بیکاری و حو برگزاری انتخابات کمیتهی کارگاهی را به هر قیمتدی بده
دست آوردند .به هر حال منافع کارگران مزارع بسیار کمتر از کدارگران صدنایع بدود .بدرای
مثال آنها می موانستند انتخابات «کمیتهی کارگاهی» را به شرطی برگزار کنند که دستکم
بیست کارگر در همان تشکیالت میداشتند (در بخش صنعت ایدن تعدداد ،ده نفدر بدود).
روز کاری در کشاورزی ،ده ساعت شد و نه هشدت سداعت و بخشدی از کدارگران مدزارع
عمال از بیمهی بیکاری محروم بودند و زارعدان مسدتیجر از برخدورداری از مزیتهدای
قراردادهای اتحادیهای مستثنا بودند10.
این دستاوردها به منافع و اعتبار سلسلههای صنعتی و زمیندار آلمان آسی رساندند.
سلسلهی صنعتی در آلمدان بسدیار قددیمیتر از ایتالیدا بدود .بسدیار پدیش از جندگ،
گروههددای صددنعتی کددروپ  ،Kruppتیسددن  ،Thyssenکیددردورف  Kirdorfو بوپرزیددگ
 Boersigو دیگر گروههای صنعتی ،نقش «رسسای خشنی» را داشتند که بدا کدارگران زیدر
استثمارشان همچون بندهی زرخریدد رفتدار میکردندد .پروفسدور ُبدن  Bonnمینویسدد:
«دولت نظامی و بوروکراتی با رعایایش مذاکره نمدیکندد .فرمانددهی میکندد .درسدت
همانگونه که سرمایه داری آلمان که به قدرت رسید در پدی حکدم رانددن بدر تدابعینش بدا
اقتدار ،فری و نفوذ از باز و از موضع قدرت بود 11».کروپ به کارمندانش میگفت« :ما
فقط کارگران وظیفهشناسی میخواهیم که به خداطر ندانی کده از مدا میگیرندد از صدمیم
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قلبشان سپاسگزار ما باشند 12».پیش از جندگ ،مددیران بدزرگ صدنایع آهدن و فدوزد ،بده
«اتحادیهی آلمانی برای نبرد علیه سوسیال دموکراسی» کم های هنگفتی کردند.
چند روزی آقایان صنعت سنگین از سوءاسدتفادههایی کده ازشدان میشدد سدرخورده
شدند .اما به سرعت به هوش آمده ،ترسشان سب انتقامجویی شد و تصمیم گرفتندد بده
اجبار زمانه ،دست به توافقاتی بزنند .استینز  Stinnesدر فوریهی  1919گفت« :بنگاههای
کالن اقتصادی و تمام کسانی که برای صنایع تصمیمگیری میکنند روزی تیثیر و قدرتشان
را باز خواهند یافت .سرخوردگی مردم احیای آنهاست .نیمی از مردم که از گرسدنگی در
حال مرگند نیاز به نان دارند نده کدالم زیبدا 13».فریتدز تیسدن  Fritz Thyssenنیدز گفدت:
«دموکراسی برای ما این است د هیچ 14».وزیر سابو ،درنبدرگ  Dernbergدر سدخنرانیای
برای کارفرمایان بزرگ گفت« :هر روز کاری هشت ساعته ،میخی است در تابوت آلمان!»
بنگاههای کالن اقتصادی دشمن قوی «کمیتههای کارگاهی» باقی ماندند گرچه خود ایدن
کمیتددهها ،کاریکاتورهددای پریدددهرنگی از «شددورا»هددای سددال  1918بودنددد و قددوانین
«سوسیالیستی» پیش گفته را نابود کردند .ایدن کمیتدهها تنهدا بده ایددهی «همکداری» بدا
کارکنان ،آن هم زبانی پایبند ماندند .صاحبان صنایعی که هر کدام «در خانههای خود ی
ارباب بودند» پی فرصت مقتای میگشتند.
البته شومتر از همهی اینها ،نظرهای صاحبان اراضی عظیم شدر البده  ،Elbeاشدراف
پروسی (یونکرها  )Junkerبود .در آلمدان همچدون ایتالیدا مهانسدازری کهندهکار هندوز
صاح زمین بود .یونکرهای زمیندار با اعتقاد به ایدهی قرون وسطایی اقتدار ،عادت بده
رفتار اربابانه با رعایایشان داشتند .تا زمان جنگ این رعیتها از بسیاری ازحقو آغدازین
نیز محروم بودند .آنان در کنار اربابانشان مجبدور بودندد بده نامزدهدای محافظدهکار ر ی
دهند یا در غیر این صورت باید «بار و بندی شان را جمع میکردند»15.
نویسندهای آلمانی توصیفی دقیو از این ناحیدهی شدرقی البده ،ایدن زمکین ناشکناهته
Jus Primae
 Terra Incognitaجایی که حقو فئودالیای چون حق اربابی شب زفاا
 Noctisهمچنان نافذند به دست داده است 16.این جو را میتوان به راحتدی در کدرد اگدر
خشم و غا این اشراف را در چند امتیازی که پس از جنگ به اجبار بده زرخریدانشدان
دادند ،میدیدیم.
اما نه صاحبان صنایع و نه اشراف نتوانستند خودشدان جندگ را در برابدر پرولتاریدای
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سازماندهی شده به پیش ببرند .آنان این وظیفه را به «دستههای داوطل » یا «همپیماندان
جنگجو» واگذاردند ،تبهکاران مسلحی که در «جنگ با بلشویسم» تبحر داشتند .آنچندان
که پروفسور گومب  Gumbelاشاره کرده است ،17این دسدتهها تبددی بده «گدارد محدافظ
سرمایهداری» شدند .آنان برای جنگ با پرولتاریای سازماندهی شده تربیت شدند تا آن را
ضعیف کرده ،مقهورش سازند .یکی از ایدن دسدتههای تبدهکاری در مدونیخ ندام «حدزب
ناسیونال سوسیالیست» را برای خود برگزید و آدولف هیتلر از سال  1920به بعد به رهبری
آن برگزیده شد.
7
بنگاههای کالن اقتصادی آلمان برای کم مالی به این دستههای مسلح دلی دیگری نیدز
داشتند .امپریالیسم آلمان بسیار دیر به صحنه آمد .این امپریالیسم در تقسدیمبندی جدیدد
جهانی با استفاده از نیروهای مسلح نقشی نداشت .پیمان ورسای  Versaillesمواد خام و
نواحی صنعتی حیاتی (چدون لدورن  ،Lorraineسدیلزی  Silesiaسدار  The Saarو دیگدر
مناطو) را به سان امپراتوری استعماری تاراج کرده بود .آلمان ،به اجبار ،خلع سالح شدده
بود و باید به نام «بازسازی» به پیروزمندان ،مبلک نجومی یکصد و سی و دو بیلیون مدار
طال میپرداخت .آقایان صدنعت سدنگین ،آلمدان را بده سدمت خدط مشدی متجاوزاندهی
خارجی و شووینیستی سو دادند1 :د تسخیر دوبارهی بازارهای از دسدت رفتهشدان2 ،دد
خالصی از شر خلع سالح که دست آنان را از ی منبدع سدود اساسدی کوتداه کدرده بدود،
3د فرار از بازسازی تحمیلی که هزینههای تولید را بسیار سنگین میکرد .آنان در فعالیدت
برای به دست گرفتن رهبری حکومت رایش ،تبهکاران کهندهکار جنگدی و ماجراجویدان را
مسلح و به آنها کمد مدالی کردندد .بدرای مثدال در ژوپدن  1919دسدتههای «بدالتیکوم
 »Baltikumشام پنجداه هدزار سدرباز ورزیدده را بده جندگ ارتدش شدوروی در لیتدوانی
فرسدتادند .در سددال « ،1923لشددکر داوطلد » آنددان در اشددیال فرانسدده در روهددر Ruhr
مقاومت کرد« .رایشسور سدیاه  »Black Reicsheswehrدد آنچندان کده دیگدر جوخدهها
مینامیدندشان د تشکی شده بود تا «مقاومت غیر فعال» [امدا] رسدمی بنگاههدای کدالن
اقتصادی برای اهداف دموکراتی را به «مقاومت فعال» تبددی کندد .در بیسدت و پدنجم
سپتامبر  ،1923تمامی ایدن «همپیماندان جنگجدو» در سدازمان واحددی کده در ر س آن
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آدولف هیتلر قرار داشت ،ادغام شدند18.

8
رهبران صنعت کاههای تکمیلی ( )Fertigindustrieبهویژه کازهای الکتریکدی و صدنایع
شیمیایی ،همچون ایتالیا با مقررات وضع شدهی آقایان صنعت سنگین مخالفت کردند.
پس از جنگ ،مخالفت بهویژه میان دو گروه د استینز و تیسن ،آقایان صدنعت سدنگین
در مقاب راتناو  ،Rathenauرییس آاگ (انجمن عمدومی الکتریکدی) قدرتمندد دد شددت
گرفت .صنعت کاههای تکمیلی در برابر قیمومت صنعت سنگین قدد علدم کدرد چدرا کده
صنعت سنگین آن را مجبور به پرداخت قیمتهای کارتلی برای مدواد خدام مدورد نیدازش
کرده بود .راتناو ،آشکارا دیکتاتوری صنایع عظدیم فلدزی و معددن را تقبدیح کدرد .درسدت
همان گونه که اشراف سدههای میانه امپراتوری آلمان را بده گراندد دوشدسهایی 19تقسدیم
کرده بودند ،آقایان صنعت سدنگین ،آلمدان را بده دوشدسهای اقتصدادی تقسدیم کردندد،
«چراکه فقط به ذغالسنگ ،آهن و فوزد فکر میکردند و دیگر صنایع را نمیدیدند یا بهتر
بگوییم آنها را میبلعیدند20».
خط مشی اجتماعی صنعت کازهای تکمیلی حول و حوش همکاری طبقاتی وضدع
شده بود .هنگامی که استینزها و تیسنها در رسیای باز پدس گدرفتن سدازشهای خدود از
پرولتاریددا بودنددد و بدده میلیشددیای ضددد کددارگری کم د مددالی میکردنددد ،راتندداو ب درای
«رسددتهگرایی»* و همکدداری بددین کارفرمایددان و حقددو بگیران برنامددهای در دسددت اجدرا
داشت 21.در حالی که همدان آقایدان در رسیدای دیکتداتوری ،بدا اکدراه جمهدوری وایمدار
 Weimarرا پذیرفتند ،راتناو وارد کابینهی دولت دموکراتی رایدش شدد .صدنعت سدنگین
گرچه در امور خارجه وابسته به صادرات بود اما در اساس تمایالت ملیگرایانه و حمایتی
داشت .صنعت کاههای تکمیلی به سوی تجدارت صدادراتی جهدتگیری کدرد و ارتبداط
نزدیکی با شرکت نیرومند آمریکایی ،جنرال الکتری برقرار کدرد کده عالقدهی زیداد ایدن
شرکت آمریکایی بده آاگ بدرای تجدارت آزاد و همکداری بینالمللکی بکود .راتنداو ،پیمدان
ویسبادن  Wiesbadenرا با فرانسه و پیمان راپالو  Rapalloرا با روسیه امادا کدرد و اصد
* Corporatism
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بازسازی سرمایهداری آلمان را پذیرفت .ی کشدف درخشدان :در ژوپدن  1922کده او را
کشتند ثابت شد که یکی از صاحبان بزرگ صنایع ساکسونی  Saxonyاتومبید در اختیدار
قاتالن گذاشته بود است22.
9
از  1924تا  1929بنگاههای کالن اقتصادی عالقمند به کمد بده دسدتههای فاشیسدتی
بودند تا آنها را از خطدر حدذف شددن نجدات دهدد .آنهدا در آن زمدان نیداز فدوری بده
فاشیستها نداشتند بلکه آنها را به عنوان نیروهای یدکی میخواسدتند .در ایدن سدالها،
آنها در سازمان غولپیکر صنعتی و با کم سرمایهی خارجی به کار گرفته شددند .ایدن
تشکیالت موقتا خط مشی همکاری د همکاری خارجی با آنتانت  Ententeبا کم مالی
آنگلوساکسونها و همکاری داخلی با سازمانهای کارگری د را خواستار شد .هنگامی که
مار تثبیت و برنامهی داوز  dawesبه اجرا گذارده شدد ،سدرمایهداری آمریکدا بده آلمدان
هجوم آورد .تا سال « ،1931هنگفتترین عم سرمایهگذاری در تاریخ مالی دنیدا» 23بده
رقم سی بیلیون مار طال ،شکل گرفت.
اما این عملیات بیشرمانه به فاجعهی اقتصادی بیسابقهای ختم شد .صنعت آلمدان
با دزرهای قرضی با بهرهی باز ،ماشینآزت تولیدی خدود را میا ید سدوم مقددار پدیش
افزایش داد و خود را به حد تهیه کردن نیازهای سراسدر دنیدا تجهیدز کدرد .امدا ید چیدز
فراموش شد :مشتری .در داخ  ،قدرت خرید با دسدتمزدهای پرداختدی بسدیار کنددتر از
ظرفیت تولید رشد کرد .بسیاری کدارگران بدا [برنامده]ی «تعددی » بیکدار شددند( .ایدن
بیکاری تکنولوژی در سال  1927پدید آمدد و در ژانویدهی  1929بیشدتر از دو میلیدون
بیکار وجود داشت) .سرانجام ،تراستهایی که از همه سو رشد میکردند بدا اجدازه دادن
به انحصارگران بزرگ برای افزایش دلخواه قیمت فروش ،قدرت خریدد مشدتری را کداهش
دادند و او را خرد کردند .اما آقایان بیش از هر چیز به فکر بازارهای خارجی بودندد .آنهدا
قیمت کازهای صادراتیشان را کاهشی قاب مالحظه دادند و به هزینهی مشتری داخلی،
در تدار فروش کازهای خود به مقیاسی عظیم بودند.
و ناگهان در لحظهای که ابزار جدید تولید کار خود را کرد و محصوزت تمام شده در
کارخانه ها روی هم انباشته شد ،مشتری خارجی ناپدید گشت .بحران جهانی آغداز شدد.
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هنگامی که شاخص تولید ( )1928:100در ایدازت متحدد از  106/3در سدال  1929بده
افت شدید  64در پایان سال  1931رسید در آلمان نیدز افدت مشدابهی از  101/4در سدال
 1929به  60در پایان سال  1931وجود داشت .تا فوریهی  ،1930تعداد بیکاران به بدیش
از چهار میلیون نفر رسدید .دیگدر ،دسدتگاههای غدول پیکدر بدا نصدف ظرفیتشدان کدار
میکردند.
بحران صنعتی با بحران مالی همراه بود .در حالی که ایازت متحد بیشتر اعتباراتش را
در دورههای کوتاه مدت اهدا میکرد ،بان های آلمانی اعتبارات خود را بده مشتریانشدان
در دورههای طوهنی مدت اعطا میکردند .اعالم برنامهی حقو گمرکی الحاق اتریش بیه
آلمان  Austro – German Anschlussدر هژدهم مارس  1931که مخالفدت امپریالیسدم
فرانسه و اقمارش را برانگیخدت بده شدماری از ورشکسدتگیها شدتاب بخشدید .نخسدت
ناکامی مؤسسهی اعتباری ( )Credit – Anstaltوین پیش آمد (یدازدهم مدی) کده اعتبدار
بان های آلمان را کاهش داد .سرمایهگذاریهای کوتاه مدت خارجی ،مث گوسفند پنرج
 *Panurgeرایش را تحت فشار گذاشتند .و بان ها که خودشدان وامهدای بلندد مددت بده
صنایع پرداخته بودند نمیتوانستند به دریافت قسطهایشان دل خوش کنند (ورشکسدتگی
دانات بان  Danat Bankدر سیزدهم ژوییه) .رشد نرخ ثابدت ندزول بدانکی بده حدداکثر
خود ،اقتصاد آلمان را به ک فلج کرد .انباشت سرمایه قطع شد .دیگر شرکتها سدودهای
سهامشان را نپرداختند و تعدادی از آنها عمال ورشکست شدند .نرخ سود به سمت صفر
می کرد.
صاحبان صنایع بزرگ بهویژه ضربات سختی خوردند ،سرمایههای ثابدت هنگفتشدان
آنددان را بددا هزینددههای ثابددت فو العدداده زیددادی مواجدده کددرد کدده حتدی هنگددام تعطیلددی
کارخانههایشان باید متحملش میشدند .کارشان به جایی رسید که فقدط کمد دولدت
میتوانست سودهایشان را به صورت مصنوعی احیا کند .اوضاع به همدین مندوال بدود تدا
دولت به آنان کمد کدرد دسدتمزدهای کدارگران را کداهش دهندد و ایدن حاصد دورهی
فری آمیز «تعدی » بود .اما برای این کار ابتدا باید سیسدتم قراردادهدای اتحادیدهای را در
هم میکوبیدند ،این سیستم در سال  ،1931ده میلیون کارگر و تقریبدا دو میلیدون کارمندد
اداری را تحت پوشش خود داشت .از این رو باید نه تنها سازمانهای اتحادیهای بلکه ابزار
* همراه بزدل پانتاگروپ  ،و او پسر جوان و عصبی گارگانتوپ بود ،کنایه از بزدلی و فرومایگی.
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ایددن سددازمانها در کارخانددهها یعنددی «کمیتددههای کارگدداهی» را بدده ضددعف و سسددتی
میکشاندند .به این منظور ،دولت «هزیندههای اجتمداعی» را محددود ،میی ان مالیدات را
بیش از حد و تشکیالت زوال یافته را دوباره احیا کرد ،به آنها کم مالی کرد و معافیدت
مالیاتی برایشان در نظر گرفت و با سفارشهایش آنها را تیذیه کرد .در کشاورزی بحران
شدت کمتری نداشت و صاحبان زمینهای بزرگ یکی پس از دیگری از دولدت تقاضدای
«کم اضطراری» کردند و عوارض گمرکی وارداتی روی هم انباشته شدند.
اما دولت بنده ی به کلی سر به راهی در اختیار آقایان صنایع و اشراف زمدیندار نبدود.
مردانی چون صدراعظم برونینگ  Brueningو صدراعظم فن اشالیشدر Von Schleicher
بیشترین توجه و عالقمندی را به صنعت کاههای تکمیلی (بهویژه صنایع تولیدی شیمیایی
که بسیار به صادرات وابسته بود) نشان دادند تا صنعت سنگین .برونینگ« ،همکاری» بدا
پرولتاریددای سددازماندهی شددده را سددفارش میکددرد .اشالیشددر دل رهب دران اصددالحطل
اتحادیهها را به دست آورد و در تااد با منافع صنعت سنگین از برنامهای حمایت کرد کده
کمابیش آن را از راتناو گرفته بود ،برنامدهی «سوسیالیسدم دولتدی» .برونیندگ اعتندایی بده
درخواستهای اشراف زمدیندار نداشدت و برنامدهی «مسدکونی سدازی»* را کده تهدیدد
کنندهی حقو ویژهی آنان بود تدار دید .اشالیشر از اهدای سهمیههای صدادراتی مدورد
تقاضای آنان که حکومت فن پاپن ( Von Papenژوپن تا نوامبر  )1932قدولش را بده ایدن
اش دراف داده بددود ،سددر بدداز زد.صددنعت کازهددای الکتریکددی و شددیمیایی در واهمدده از
تالفیجو یی که برای بازارهای جهانیشان خطرآفرین باشد با برنامهی فن پاپن به مخالفت
برخاسته ،او را وادار به تر قدرت کرده بود .اشالیشدر بدا نارضدایتی بدیش از حدد خدود،
رسوایی استهیلفه «( Osthilfeکم های اضطراری» در پدروس شدرقی) را عیدان سداخت
د برنامهای که به تحری ریدیس جمهدور هینددنبورگ  Hindenburgکده اکندون از رجدال
کشوری بود برای مهانسازری زمیندار آلمان سخاوتمندانه به نظر میرسید.
نباید ناگفته گذارد که برونینگ ،تعدادی از حکمهای قانونی تصوی شده مث کاهش
دستمزدها و محدود کردن «هزینههای اجتمداعی» را بده آگداهی عمدوم رسداند .امدا ایدن
اقدامات کافی نبود .پاپن بدا کم هدای مدالی و معافیتهدای مالیداتی سدعی در احیدای
فعالیت صنایع داشت .باز هم کافی نبود .بهعالوه رهبران سوسیال دموکراسی و اتحادیدهها
* Colonization
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با «پذیرش بیچون و چرای» حکمهای قانونی به حد نهایی سازش رسیدند .به گمانشان
اگر بیش از این تسلیم میشدند ،تودههای مردمی ،آنها را به کناری میانداختند.
ی راه ح باقی ماند :صاحبان صنایع و زمینداران باید دولت را کامال تحدت انقیداد
خود درآورند و زمام امور آن را به سیاستمداران کامال مطیع بسپارند .به ایدن دلید آندان
ناسیونال سوسیالیسم را در آب نم خواباندند ،سالها گیاهوار رشدش دادند و به سدوی
فتح قدرت رهنمونش کردند .فریتز تیسن که هرگز دوستش هیتلر را «مییوس» نکرد ،امید
کیردورف پیر رییس تراست فلزی قدرتمندد گلکزن کیکرهن  Gelsen Kirchenکده از سدال
« 1927ستایشگر» هیتلر بود و دیگران به کم هایشان افزودند.
بعدا در اول ماه می  1936امی کیردورف گفت« :به گذشتهی زندگی خدود کده فکدر
میکنم نمی توانم از خدا متشکر نباشم که به من عمری طوزنی داد ...تا بتدوانم در موقدع
مناسد بدده کمد پیشددوای محبوبمددان بشددتابم 24».در هشددتم آورید  ،1937هیتلددر،
کیردورف را در جشن نودمین سدال تولددش در دویسدبورگ  Duisburgمالقدات و نشدان
عقاب آلمان ،بازترین نشان رایش را به او اهدا کرد .سرانجام در شانزدهم ژوییهی ،1938
پیشوا د صدراعظم شخصا در تشییع جنازهی کیدردورف در گلدزن کیدرخن حاضدر شدد و
حلقه گلی بر تابوتش گذارد.
تا تابستان  ،1930صاحبان صنایع بزرگ و بان داران آنها [پیروزی] حزب ناسدیونال
سوسیالیست را تامین کردند .آنان منابع مادی غنیای به حدزب دادندد تدا در انتخابدات
سپتامبر  1930پیروز شود و در مجلس آلمان ،رایشستاگ  ،Reichstagصد و هفت کرسی
به دست آورد .بسی بعد ،هیتلر در ی سخنرانی که خاطرهی «عملیدات حیرتانگیدز» را
زنده میکرد به شنوندگانش گفت که دربارهی اینکه «چگونه است که هدزار سدخنگو هدر
کدام اتومبیلی در اختیار دارند و میتوانند سالیانه یکصد هزار میتینگ برگزار کنندد» ،فکدر
کنند 25.در سالهای  1931و  1932کم های سی آسدای صداحبان صدنایع فراوانتدر از
همیشه به صندو های حزب ناسیونال سوسیالیست ( )NSDAPروانه شد.
صنعت کاههای تکمیلی ،پیروزی ناسیونال سوسیالیستها را نمیخواست .هنوز بدیش از
هر چیز از استیالی صنعت سنگین بیم داشت .اما دولتمردان مرتبط بدا صکنعت کاههکای
تکمیلی با ناسیونال سوسیالیسم به دلی آنکه جنبشی «ملی» بود دفعالوقت میکردند.
صدراعظم برونینگ گمان میکرد که میتواندد همانگونده کده سوسیالیسدتها را رام
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کرده ،ناسیونال سوسیالیستها را نیز مطیع کند ما در «پارلمانگرایی» پیشگفته به عندوان
وزنهی تعادل مفید در برابر نیروهای پرولتری عم کندد .او در بهدار  1930رایشسدتاگ را
منح کرد اما موفو شد تا هیتلر را سوار بر اس مراد کند چراکه بده او فرصدت داد تدا در
انتخابات پیروزمندانهاش شرکت کند .او همچنان اصرار به خطاکاری داشدت .او از خدود
تعریف و تمجید می کرد که هیتلر را به دام خواهد انداخت ،آرا َمش خواهدد کدرد و «ایدن
شاهکار سیاسی خدود را چدون شدکاری نایداب بده پدای ریدیس جمهدور رایدش خواهدد
انداخت 26».در ژانویهی  1932او مذاکرهای با پیشوا داشدت و سدعی کدرد تدا او را بده راه
آورد .اما نقشهاش نقش بر آب شد .چند ماه بعد نیز اشالیشر در رام کردن جناح میانهروی
ناسیونال سوسیالیسم (گرگور اشتراسر  )Gregor Strasserموفقیت بیشتری از سلف خدود
به دست نیاورد و نیز در آشدتی دادن آنهدا بدا جنداح میاندهرو جندبش کدارگری (زیپدارت
.)Leipart
صنعت کاههای تکمیلی ،سرانجام دریافت که ناسیونال سوسیالیسم تبدی به نیدروی
مستق مهار ناپذیری شده که شاید تنها با نیروهای مسلح بتوان آن را مهار کرد امدا مندافع
عمومی طبقات دارا ،درگیری نیروهای «ملی» را قدغن میکرد.
در چهارم ژانویهی  ،1933هیتلر به قدرت رسیده ،در مدذاکرهای بدا پداپن در خاندهی
بان دار بزرگ کلن ، cologneفن شرودر  ،von schroederبه ایدن تصدمیم رسدید کده بدا
صنعت سنگین ناحیهی رن د وستفالیا  Rhenish – Westphaliaارتباط برقرار کند27.
همچندین صدددراعظم اشالیشدر در سددیام ژانویدهی  1933از بددازی دسدت کشددید و
سرمایهداری آلمان برای زایاندن رایش سوم در حوض تعمید ،متحد شد.

بخش دوم

طبقهی میانی :هاستگاه فاشیسم
فاشیسم فقط از خواست و کم های آقایان سرمایهدار زاده نشده است .سیلونه به درستی
میگوید« :تنها روشن ساختن این نکته که این سازمانها ،اختراعی شیطانی از سدرمایهی
مالی هستند و می خواهند قوانین خود را حفظ کنند برای در ماهیدت ایدن نیروهدا کده از
اعما جامعه قد علم میکنند ،کافی نیست 1».بیش در آغاز کده دسدتههای فاشیسدتی
نقش میلیشیای ضد کارگری را بازی میکنند ،ماجراجویانی با روحیهی مزدورانده را اجیدر
میکنند .اما همچنان که فاشیسم به سوی دستیازی به قدرت پیش مدیرود و تبددی بده
جنبش عظیم تودهای میشود ،انگیزههایی که هستی هدزاران انسدان را بده سدوی فاشیسدم
تحری میکند ،پیچیدهتر میشود و نیداز بده تحلید کداربردی دارد .اربابدان سدرمایهدار
بهرغم تمام طالهایشان هرگز نمیتوانند چنین نیروی انسانی را «بده پدیش برانندد» ،2اگدر
تودهها از پیش در شرایطی ناپایدار و در نتیجه ناراضیکننده که آنان را مهیای نبرد با قدرت
و فتح آن میسازد ،قرار نداشته باشند.
در واقددع در ایتالیددا همچددون آلمددان ،زیددههای گوندداگون اجتمدداعی میددان بککوراوازی
سرمایهدار بزرگ و پرولتاریای سازماندهی شکده قکرار داشکتند کده قربانیدان رشدد و بحدران
سرمایهداری و از شرایط مادی و معنوی خدود ناراضدی بودندد .آنهدا در آرزوی تیییدرات
بنیادین بودند که ناگهان این پرسش پیش آمد :پس چرا به سوسیالیسدم نمیگروندد؟ ایدن
چیزی است که می کوشم توضیحش دهم.
اجازه دهید نخست نگاهی به طبقهی میانی شهری بیندازیم.
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1
«طبقهی میانی» شهری ،ستون فقرات گروههای فاشیستی بود .سوسیالیسم مدتها بر این
عقیده بود که این طبقهی میانی در نتیجهی رشد و پیشرفت خودبدهخدودی سدرمایهداری،
محکوم به فناست و اینکه رقابت و تمرکز صدنعت و سدرمایه ،ریشدههای اقتصدادی آن را
خواهد خشکاند .مانیفست کمونیست بده سدال  1848بیدان مدیدارد« :قشدرهای پدایینی
طبقهی میانی د خرده دززن ،فروشندگان و بیشتر تجار بازنشسته ،افزارمنددان و دهقاندان
همگی به تدریج جذب پرولتاریا میشوند ...آنان حتی ساعت نزدیکدی را کده بده عندوان
بخش مستقلی در جامعهی مدرن به کد از بدین بروندد خواهندد دیدد »...در عمد ایدن
پیشرفت تا حدی متفاوت د یا دستکم با سرعت کمتری د از آنچه سوسیالیسم انتظارش
را داشت به پیش رفت .این حقیقت دارد که طبقهی میانی از رقابت و تمرکز سدرمایهداری
در رنج بود .شرایط این طبقه بدتر هم میشد ،آنها از نظر مدالی تادعیف شددند امدا بده
نابودی نرسیدند .همهی افراد تشکی دهندهی این طبقه« ،جذب پرولتاریا نشددند ».آندان
پرولتر نشدند بلکه بینوا شدند .آنها حتی امروزه خود را بده اصدرار «بخشدی مسدتق در
جامعهی مدرن» میدانند .هرچه بیشتر رنج میبرند ،بیشتر به هسدتی طبقاتیشدان وابسدته
میشوند .ادوارد برنشتاین Eduard Bernstein 3بیان داشته که تا پایان قرن ،کارخاندهداران
کوچ  ،افزارمندان و بازرگانان نه نسبی که به طور مطلو موفو به ابقدای خدود و افدزایش
تعدادشان میشوند .این به معنی کاهش تمرکز سرمایهداری نیست .تشکیالت بزرگ بسیار
سریعتر از تولیدگران و کاسبکاران خردهپا رشد میکنند .اینان رقابت با انحصارهای بزرگ
را بیرحمانهتر مییابند اما به بقایشان ادامه میدهنکد .چدرا مقاومدت میکنندد؟ زیدرا کده
تولیدگران مستق این شرایط را حتی اگر هر روز بیثباتتر شود به شرایط پرولتری ترجیح
میدهند .پرولتاریا درست به همین دلی از طبقهاش فرار میکند و بده گرسدنگان طبقدهی
میانی میپیوندد.
جریان تحول پیشبینی شده با عام دیگدری نیدز متوقدف میشدود .سدرمایهداری در
مرحلهی مشخصی از رشدد خدود ندوع جدیددی از طبقدهی میدانی را پدیدد مدیآورد کده
مشخصهی اصلی آن در مقایسه بدا مدوارد قددیمیترش وابسدتگی اقتصدادی اسدت .ایدن
نوآمدگان بر خالف خرده بورژوازی مستق دیگر بخش بزرگتدری از ابکزار تولیکد را کنتدرل
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نمیکنند .اگر بخواهیم آنان را مزدبگیر بنامیم باید گفت که از راه دستمزدها ،اجرتهدا یدا
حوالزحمههای دریافتیشان زندگی میکنند 4.کااوتسکی  kautskyنخستین کسی بود که
به آنان توجه کرد 5.او نشان داد که چگونه رسسای تشکیالت بزرگ ،بخشی از کارهایشدان
را به کارگران ویژهی خود د مهندسان ،طراحان ،تکنیسینها ،دکترها و وکیالنی که به نحوی
بدده شددرکت مرتبطنددد د د مددیسددپارند .بدده عددالوه سدداختار صددنعت کددالن ،خروجیهددای
بازرگانیشان را سازماندهی میکند ،آنان ارتشی از توزیع کننددگان ،کدارگدزاران ،مددیران
تعمیرگاه ها ،تعمیرکاران و غیره تنظیم کردند .خرده افزارمندان و کاسبکاران ،با چشمپوشدی
از استقاللشان و مزدبگیر شدن غیرمسدتقیم ،امکدان بقدا مییابندد .خردهفروشدان ،مددیر
شاخهای از فروشگاههای زنجیرهای میشوند .کارگر دستی ،نقش کاهندهی کارگر مداهر را
پیدا میکند و به همین ترتی .
گرچه آنان طبقهی میانی «جدید» را میسازند که استقالل اقتصادی نددارد امدا [ایین
طبقه] به هیچ روی «جذب پرولتاریا» نمیشود .آنچنانکده لوسدین زپدورا lucien laurat
نوشته« :کاری که می کنند از ماهیت ویژه کاری ماهرانده برخدوردار اسدت .اجرتشدان بده
شک دستمزد و حقو پرداخت میشود و این حقیقت وجود دارد که عمد مستقیمشدان
در فرآیند اقتصادی بسیاری از آنان را به طبقهی سرمایهدار نزدی میکند ...بخش بسدیار
بزرگی از این مقوله ی اجتماعی ...تدا کندون اسدتمرار داشدته و خدود را بکاهتر از پرولتاریدا
میداند6».
بسی پیش از جنگ ،موقعیت طبقه ی میانی قدیمی به نسبه بهتر بدود .بدا رشدد سدریع
طبقات میانی جدید به آنان احساس رنجآور وابستگی اقتصدادی دسدت داد و بدا نگراندی
شاهد دوران مزدبگیری ،نداری و سادهزیستی خود بودند.
2
جنگ ،طبقهی میانی «قدیمی» را بینوا و طبقهی میدانی «جدیدد» را پرولتکر کدرد .بخدش
عظیم کم مالی به جنگ را دارندگان ذخایر مالی کم انجام دادند .کم شدن ارزش پول و
بهرهدار کردن وامهای حکومتی ،درآمد سرمایهدارن کوچ را کدم کدرد ،مالیدات پدردازان
خردهپا با جریمههای مالیاتی بیچاره شدند ،حقو کارکنان و کارمنددان اداری بده نسدبت
اوضاع اقتصادی باال نرفت ،کاهش قدرت خرید تودههدا کسد و کدار خدرده تداجران را
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مخت کرد ،رقابت سرمایهی انحصاری کارخانههای مستق کوچ را بیرحمانه به رکود
کشاند ،تکنیسینها هر روز بیشتر احساس میکردند که از سوی کارخانههایی که در آنها
کار میکنند به بردگی کشانده میشوند .این نشانهها که در تمام کشدورهای سدرمایهداری
پس از جنگ مشهود بود با خشدونتی ویدژه در ایتالیدا و آلمدان و بیشدتر در آلمدان پدیددار
گشت.
در ایتالیا
سقوط لیره ( )1919-1920مردمان با درآمد ثابت را بیرحمانه در تنگنا قرار داد .رنجباری
این شرایط برای سرمایهداران کوچ  ،مستمریبگیران و بازنشستگان بود چراکه پرولتاریدا
مرهون عم اتحادیهها موانسته بود دوباره و به صورت جزپی دسدتمزدها را تنظدیم کنید.
هم زمان ،بحران اقتصادی ،بسیاری افزارمندان و خرده بازرگانان را ورشکست کرد .تمرکدز
صنعتی که تا آن موقع مشک پیش میرفت ،سریعتر از همیشه به پیش میتاخت .روسو با
نظری به بیشتر افراد طبقهی میانی مینویسد« :دریافتی بسدیاری از آندان ،بسدیار کمتدر از
حقو بگیران است و مجبور به ّ
تقب هزینههایی بسیار بیشتر بدرای زنددگی و تحصدیالت
هستند .زندگی پس از جنگ آنها ،شکنجهی روزانده اسدت .ضدعیفتر از آن هسدتند کده
بتوانند خود را با هستی کمارزش پرولتاریا وفو دهند و فقیرتر از آنکه بتوانند فشار افزایش
پیاپی قیمتها را تحم کنند .آنان خود را گرفتار چنگال قدرتمندی دیدند کده بده تددریج
آنها را خرد میکرد ...حکومتهایی که نگرانیشان برآورده کردن نیازهای خودشدان بدود
به آنان بد کردند .تازه به دوران رسیدههای ثروتمندی که خوشی خود را بر ویرانههای آندان
ساختند ،آنان را استثمار کردند ...طبقهی میانی به این احساس رسید که هر روزه کمدی از
مقام و مرتبهی خود را از دست میدهد7».
در آلمان
سرنوشت طبقهی میانی آلمان بسدیار غمبدارتر بدود .چراکده آندان در زمدان امپراتدوری از
«امنیت مادی و شخصیت روانی قاب اعتنایی» برخوردار بودندد 8.سدقوط مطلدو مدار ،
تمامی زندگی آنان را ویران کرد .مردمان با درآمد و پسانداز ثابدت بده روز سدیاه افتادندد.
پس از تثبیت مار  ،وامهای عمومی مربوط به رایش ،ایازت و شهرداریها حددود 12/5
درصد ارزش واقعیشان ،ارزشگذاری شدند( ،قانون آوری  9.)1925مولر وان دن برو
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 Moeller Van den Bruckمینویسد «:تمام قشدرهای حرفدهای و محتدرم اجتمداعی بده
سدطح پرولتاریددا فروافتادنددد بددهرغم آنکدده مددردم بدرای زندگیشددان مقاومددت نومیدانددهای
میکردند 10».دستمزدها یا اجرت کارکنان یا کارمندان دولدت ،افدت بیشدتری نسدبت بده
حقو کارگران صنایع داشت .درآمد ی استاد دانشگاه کمتر از ید کدارگر بدود .پدس از
تورم 97 ،درصد آلمانیها هیچ سرمایهای نداشتند.
سپس دوران «تعدی » با تکیه بدر تمرکدز و تراستسدازی آغداز شدد .طبقدات میدانی
مصرف کننده در رنج بودند .آنها باید در عمد بدرای فرآوردههدای تولیددی ،قیمتهدای
فزایندهای میپرداختند .رقابت تراستها و کارت ها ،کارخانهداران کوچ و صدنعتگران را
از تجارت بیرون انداخت .و بان ها فقط با بهرههای باز به آنان اعتبار میپرداختند .خرده
تاجران با رشد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و نیز با ظهور «فروشدگاههای تد نرخی»
ضربهی سختی خوردند.
فروشگاههای بزرگدی چدون تیتدز  ،Tietzورتهدایم  Wertheimو کارشدتات Karstadt
فعالیت های زیادی (آرایشگری ،فروش وسای حمام ،مواد غذایی ،ماهی ،چای ،قصابی،
رستوران ،لباسفروشی و فروشگاههای مواد تولیدی و همه نوع تعمیرات) را یکجدا انجدام
میدادند .پس از  1925فروشگاههای ت نرخی در تمام شهرهای متوسط و بزرگ بدر پدا
شد .در  1931سه شرکت (که دو تایشان را کارشدتات و تیتدز تیسدیس کردندد و سدومی را
شددرکت امددریکن وولورث  )American Woolworthدارای دویسددت و پنجدداه فروشددگاه
بودند .فروشگاههای ت نرخی به دلی ارزانی کازهایشان و با خرید سهام به قیمتهدای
بهصرفه و گردش سریع سرمایهشان بسیار موفو بودند11.
تکنیسینها و دارندگان مشاغ آزاد خود را نوکرهای خانگی سرمایهی کالن احسداس
میکردند .آنان که به درجده ی کدارگران باسدواد سدقوط کدرده بودندد چیدزی نبودندد جدز
«شمارهای در کارخانه 12».سهامداران کوچ نیز به سرعت توسط بزرگان سرمایه بلعیدده
شدند .ایجاد سهام ممتاز جدید با قدرت ر یدهی مااعف ،تمام ابزار کنترل و بیدان را از
آنان گرفت ،آنان دیگر صدایی نداشتند و به سودهای سهام اندکی که برایشان در نظر گرفته
شده بود ،دلخوش بودند.
در سال  ،1929استرزمان  stresemannوزیر اعالم داشت« :اگر این راه را ادامه دهیم
چیزی جز تراستها در ی سو و میلیونها کارمندد و کدارگر در سدویی دیگدر ندداریم...
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امروزه [طبقهی میانی] تقریبا به ک پرولتر شده است 13».بدا بحدران سدال  1930سدومین
توقفگاه طبقه ی میانی شروع شد .آنان نسبت به پرولتاریا که تدا حدد مشخصدی از طریدو
قراردادهای اتحادیهای و مجوزهای بیکاری حمایت میشد ،رندج شددیدتری را متحمد
شدند .شرایط تجارت و صنعت خرد بسیار سخت شد .دستمزدهای اغل کارگران اداری
و تکنیسینها از کارگران ماهر کمتر بود .آنها همچدون پرولتاریدای اصدی بده خیابانهدا
پرتاب شدند .برخی از آنها ،فرزندان سرمایهدارانی بودند که تدورم ورشکستشدان کدرده
بود .طبقات میانی «قدیم» و «جدید» با ی غم مشتر  ،متحدد شددندّ 14.
مظندهی بدازار
بورس که سقوط کرد ،فرصتهای اندکی که پس از تثبیت مار دوباره جان گرفته بودندد،
زای شدند.
3
رنجهای طبقه ی میانی ایتالیا همچون آلمان ،آنان را به طییدان کشداند .خدرده بدورژوازی
طبو معمول ،خلو و خوی صلحطل داشت .مادام که وضعیت اقتصادیش قاب تحم و
امیدوار به بهبود روزافزون آن باشد ،ستایشگر نظم موجدود اسدت و از راه اصکالحات در
جستوجوی بهبود شرایط خود برمیآید اما همانگونه کده امیددش بده ترقدی از راههدای
قانونی و صلحآمیز کمرنگ شود و پی ببرد که بحرانی که از آن رندج میبدرد گدذرا نیسدت
بلکه بحران ک سیستم اجتماعی است و تنها با گذار بنیادین این سیستم عالجپذیر است،
«به راحتی خشمگین شده و آماده ی انجام هر کاری با شدیدترین اقدامات میشود15».
اما این نیز عام شناخته شدهای است که ناهمگونی و موقعیت بینابینی طبقهی میانی
بین دو طبقهی اساسی جامعه د بورژوازی و پرولتاریا دد ایدن طبقده را از داشدتن موقعیدت
سیاسی منحصر به فرد محروم میکندد .شدورشهای آندان خصیصدهای مسدتق نددارد و
بورژوازی یا پرولتاریا از آن بهرهبرداری میکند.
این پرسش بحرانی در اینجا پیش میآید :چرا طبقکهی میکانی در و دااکان شکده از
جانب سرمایهی کالن ،از همدستی با طبقهی ضد سرمایهداری چکون هکود  ،پرولتاریکا،
دوری گزید؟ و چرا به دامن سوسیالیسم درنغلتید؟

نخست باید به خاطر داشته باشیم که بین طبقهی میانی و طبقهی کارگر سازماندهی شده،
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ناهمگونی و عدم توافو طوزنیای [در این زمینه] وجدود داشدته کده بدورژوازی در ابقدا و
افزایش زیرکانهی منافع خود کامیاب شده است.
1د د از زمددان زوال سددرمایهداری ،منددافع طبقددهی میددانی شدددیدترین تناقاددات را بددا
بورژوازی بزرگ صنعتی و مالی داشته است .طبقدهی میدانی پدس از جندگ آشدکارا ضکد
سرمایهدار بود .اما همین ضدیت با سدرمایهداری تدا حددودی متفداوت از پرولتاریدا بدود.
سوسیالیسم پرولتری درست به قل سدرمایهداری نشدانه مدیرود .میخواهدد تدا نیدروی
محرکش د استثمار نیروی کار و غارت ارزش افزوده دد را ویدران کندد .از ایدن رو بده کد
سیستم سرمایهداری حمله میبرد و هدفش همگانی کردن ابزار تولید اسدت .امدا طبقدهی
میانی ،قربانی اسدتثمار نیدروی کدار نیسدت بلکده عمددتا قربدانی رقابدت و سدازماندهی
اعتبارهای سرمایهداری اسدت .از ایدن رو در حدالی کده ضدد سدرمایهداری آن همسدو بدا
سوسیالیسم پرولتری نیست ،متمای به خواستهای واپ گرایانه میشدود و نمیخواهدد
که پیشرفت سرمایهداری منجر به نتیجهی نهایی خود یعنی همگانی شدن ابزار تولید شود
بلکه میخواهد «چرخهای تاریخ را به عق بازگرداند« ،16».نه اقتصاد پویا یا پیشدرفته را
که همین اقتصاد فعلی را میخواهد .در جستوجوی دولتدی اسدت کده آزادی و فعالیدت
اقتصادی را به منظور محدود کردن ظرفیت رقابتی رقبا ،قانونمند سازد 17».آنان در رسیدای
سرمایهداری تیییر یافته ،رها از سوء استفادههای تمرکزگرایی ،اعتبار و احتکار میباشند.
به عبارت دیگدر ،تکنیسدینها و کارمنددان کنسرسدیومهای بدزرگ ،دیددگاههای ضدد
سرمایهداری نزدیکتری با پرولتاریا دارند.
هریسون  Herissonمینویسد« :بسیاری ازمردم ،خواهان ملدی شددن آن تشدکیالت
بزرگی هستند که موفو به کس منافع مردم نشدهاند .آنان امیدوارند که چون کارمندان بده
مزیتهای مادی ،منزلت اخالقی و امنیت برسند .ضد سرمایهداری آندان سوسیالیسدتیتر
از کاس کاران است18».
در حالی که سوسیالیسم پرولتری ،چارچوبهای مالکیدت خصوصدی را میشدکند،
رشدی بسیار کند و سطحی میکند اما طبقهی میانی به طدرز تلقدی کهندهای از مالکیدت
وفادار است و بوژوازی سرمایهدار که هر روزه بیرحمانه از آنان سل مالکیدت میکندد،
پیش طبقهی میانی ژست مدافع قداست مالکیت میگیرد و سوسیالیسم ...را که مالکیدت
را انکار میکند چون مترسکی علم میکند.
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2د عالوه بر اینها ،طبقهی میانی متعصبانه به برتریهای طبقاتیش چسدبیده اسدت و
فقر و ضعف فزایندهاش پس از جنگ یکیم جهدانی ایدن دلبسدتگی را بیشدتر کدرد .خدرده
بورژوازی سرسختانه از طبقهی کارگر و شرایط پرولتری نفرت دارد .هیتلر در کتداب نبترد
من  Mein Kampfاینگونه اعتراف میکند« :برای مردم عادی که از چنان سطح اجتماعی
برخاسته بودند ،غیر قاب تحم بود که حتی برای لحظهای به شدرایط پیشدین بازگردندد».
طبقات میانی نپذیرفتند که پرولتر شوند« .هر قددر کده موقعیدت اجتماعیشدان بیشدتر در
معرض مخاطره قرار گیرد بیشتر برای تثبیت موقعیتشان تالش میکنند .فقیرترین کارمندان
و بدهکارترین دکانداران خود را عاو طبقهای بسیار بازتر از پرولتاریا میدانند حتی اگدر
کمتر از بیشدتر کدارگران کارخاندهها درآمدد داشدته باشدند« 19».پرولتدر یقده سدفید» کده
کارفرمایانش او را از «احساس نادرست آبرومندی بورژوایی» اشدباع کردهاندد ،20خصدم
کارگران صنایع است .او برای سود بیشتر بده کدارگران حسدادت مدیورزد و همزمدان میی
کوشد تا به هر نحو ممکدن آندان را متفداوت ازخدود نشدان دهدد .او نمیفهمدد کده چدرا
سوسیالیسم پرولتری از ویرانی طبقات سدخن میگویدد و نگدران امتیداز موهدوم طبقداتی
خودش است .در آرزوی فرار د به هر نحو ممکن د از پرولتر شدن که در انتظار اوست ،از
هرگونه همکاری و همفکری با رژیم سوسیالیستی که این پرولتر شدن را شتاب میبخشد،
خودداری میکند .به عبارت دیگر آماده است تا به آنانی که قول نجات از چنین سرنوشتی
میدهند د قول «غیر پرولتر شدن» د گوش فرا دهد.
3د بورژوازی سرمایهدار کوشید تا طبقهی میانی را در برابدر پرولتاریدای سدازماندهی
شده قرار دهد .آنان از این حقیقت آگاه بودندد کده افدزایش دسدتمزدها از طریدو فعالیدت
اتحادیهها ،هزینهی شرکتهای کوچ را نسدبت بده شدرکتهای بدزرگ بدازتر میبدرد و
مالیاتهای ززم برای «هزینههای اجتماعی» دولتها نیدز تدیثیر بیشدتری بدر هزیندههای
خرده تولیدکنندگان دارند تا شرکتهای بزرگ .در نهایدت ،خدرده بدورژوازی سدرمایهدار،
خرده دکانداران را در برابر تعاونیهای کارگری تحری میکند (این امر بهویژه در ایتالیا و
آلمان که تعاونیهای سوسیالیستی پس از جنگ یکم جهانی به رشدی بیاندازه رسدیدند،
وادعیت دارد).
4د خرده بورژوازی در وهلهی اول ،ایدهی نبرد طبقداتی ،اصد اساسدی سوسیالیسدم
پرولتری را در نکرد .برای خرده بورژوازی بدر خدالف کدارگران ،سدرمایهدار اسدتثمارگر،
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فهدم و پنهدان پشدت پدردهی سدوداگری آزاد بداقی میماندد21».

«بی نام و نشان ،غیر قاب
هنگامی که از منافع تهدید شدهی خود دفاع میکند این کار را با همان رویهی سدرمایهدار
دشمن انجام میدهد :نبرد تن به تن .در اینجا تااد منافع وجدود دارد نده نبدرد طبقداتی.
موقعیت طبقه ی میانی بین بورژوازی و پرولتاریا بیانگر این نکته است که چرا اینان متمای
به رد کردن هرگونه نبرد طبقاتیند د چه نبردی که بورژوازی علیه پرولتاریا تدار ببیند و چه
مبارزهای که پرولتاریا در برابر بورژوازی .آنها امکان همکاری طبقاتی را پذیرفتده و قبدول
دارند که مصلحتی عام ورای تمام موارد خصدمانه وجدود دارد و بدا ایدن مصدلحت عدام،
همهی مصالح دیگرشان را که میان بدورژوازی سدرمایهدار و پرولتاریدا در نوسدان اسدت،
معنی میکنند .آنان خواب دولت «فراطبقاتی» را میبینند که نه در خدمت پرولتاریدا و نده
در خدمت بورژوازی که طبعا در خدمت خودشان خواهد بود .اما در حالی که پرولتاریدا
نمایانگر واقعیت نبرد طبقاتی بین کار و سرمایه است ،بورژوازی سرمایهدار نبرد طبقاتی را
پشت نقداب «همکداری طبقداتی» پنهدان میکندد و موفدو میشدود طبقدهی میدانی را از
سوسیالیسم رویگردان کند.
ّ
5د دیگر سوءتفاهم میان طبقهی میانی و پرولتاریدا در ایددهی ملدت یافدت میشدود.
کارگران بیریشه که تنها قدرت بازو دارندد« ،هدیچ میهندی» ندارندد در حدالی کده خدرده
بورژوازی حتی خود را مال نام میهن میداند .برای بورژوازی دفاع از سدرزمین پددری،
دفاع از مالکیت ،کارگاه ،تجارت و اورا قرضهی دولتدیاش اسدت .پرولتاریدا بده سدوی
«انترناسیونالیسم» پیش میرود در حالی که بورژوازی سرمایهدار که برایش پول ،بیمیهن
است خود را ملبس به نقاب «ملت» میکند و موفو به فری دادن طبقهی میانی میشود.
پس از جنگ یکم جهانی نومیدی پدیدد آمدده از «پیدروزی نداقص» در ایتالیدا و ُبدرد
شرمسارانه در آلمان به شوونیسم طبقه ی میانی دامدن زد .طبقدات میدانی ایتالیدا و آلمدان
بهخوبی قانع شدند که دلی اصلی بدبختیشان «معاهددههای غیدر منصدفانه» یدا پیمکان
آمرانهی ورسکای  Diktat Of Versaillesبدوده اسدت .ایدن مردمدان خدوب نده از سیسدتم
سرمایهداری که مسدئول واقعدی ایدن بدبختیهاسدت و نده از نماینددگان ایدن سیسدتم در
کشددورهای خددود بلکدده از «پلوتوکراسددی بینالمللددی» متنفددر شدددند[ .مفدداهیم] ضددد
سرمایهداری ،شوونیسم و آزادیهای ملدی و اجتمداعی در ذهنشدان در هدم میشددند .از
طرف دیگ ر در همین دوره کارگران خسته از جنگ و مملو از ابدراز احساسدات نسدبت بده
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انقالب روسیه ،سرخورده از بت خونخوار «میهن» تمام امیدشان را به انترناسدیونال بسدته
بودند.
اما بر خالف این کژفهمیها و تناقضها ،سوسیالیسم پرولتری رشدیافته در آلمان و ایتالیا
و ضربه خورده از بورژوازی سرمایهدار توانست بخش عظیمی از طبقهی میدانی رنجبدر و
مبارز را بیطرف یا حتی همراه خود کند .البته در توفیو انجام این کار نه خود را انکار کرد
و نه سازشی کرد در جهت ناشناس جلوه دادن برنامههایش .دستان طبقهی میانی به راحتی
مسلح شدند :طبقهی کارگر خود را بی با نشان داده بود و مصمم به تیییر نظم اجتماعی
از باز به پایین و به طبقهی میانی راهی نشان داده بود کده نومیدیشدان را بده امیدد تبددی
میکرد ،آنان بر نارضایتیشان غلبه کرده بودند .اما هم در ایتالیا و هدم در آلمدان احدزاب
طبقهی کارگر نمیخواستند یا نمیدانستند چگونه باید با سیستم موجود مقابله کنند.
در ایتالیا
پس از جنگ ،بخش بزرگی از طبقهی میانی شکست خورده به سوسیالیسم امیدد داشدت.
در انتخابات  1919آرای خرده بورژوازی و آرای کارگران بیشتر از همیشه به صدندو های
ر ی ریخته شد .هنگامیکه در  1920کارگران صنایع فلزی کارخاندهها را اشدیال کردندد،
هم فکری بخش عظیمی از بورژوازی را با خود داشتند .اما حزب سوسیالیست خود را بده
کلی ناتوان از رهبری جوشش انقالبی تودهها نشان داد .به جدای آنکده در ر س تحدوزت
قرار گیرد از پس آن روانه گشت .به قول موسولینی این حزب نمیدانست چگونه «از چنین
موقعیت انقالبیای که در تاریخ تکرار نخواهد شد سود جوید22».
در آلمان
زیههای بزرگ طبقهی میانی در سال  1919در همان حال که کارگران اداری و کارمندان به
اتحادیهها پیوستند برای نخستین بار به سوسیال دموکراسی ر ی دادند .در  1923در زمدان
اشیال روهر و سقوط ارزش پول ،خرده بورژواهای شکسدت خدورده و مدییوس بده دامدن
کمونیسم پناه آوردند .اما سرمایهی کالن در آلمان بده سدالهای  1919و  1923شکسدت
نخورد .از ژانویهی  1919رهبران سوسدیال دموکراسدی قیدام اسپارتاکیسکتها را بده خدون
کشیدند ،در اکتبر  ،1923جنایت جدید سوسیال دموکراسی به اضافهی مقررات شکسدته
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بسته و پر نوسان انترناسیونال کمونیسم ،روح جنگندهی تودهها را بیرمو کرد و آنان را بده
ناکامی دیگری کشاند .آخر آنکه پس از  1930هیچی از دو حزب نتوانسدتند بدا در هدم
شکستن «سیستم» سدرمایهداری و بده دسدت آوردن قددرت ،طبقدهی کدارگر را از بحدران
سرمایهداری رهایی بخشند.
طبقه ی کارگر که خود را ناتوان از یافتن راه بیرون شد از بحران نشان داد ،طبقهی میدانی را
از خود مییوس کرد .بهویژه آن که با نبرد اقتصادی روز به روزش آنان را از کوره به در کدرد،
نبردی که بسیار ناقص و نرمدزنه حتی در ابقای دستاوردهای گذشته نیز نداموفو بدود امدا
[برعکس] در برقراری شرایط ناپایدار بدون مداوای بیماریهای جامعه به مثابه ک موفدو
عم کرد .بنابراین طبقهی میانی ،عق گردی کرده و گناه رکدود اقتصدادی را نده بده گدردن
تراستها که به دوش طبقهی کارگر انداخت .راست سازماندهی شدده از ایدن رنجدش در
برابددر کددارگران نهایددت بهره بددرداری را کددرد .امددا اح دزاب بددورژوازی سددنتی مث د حددزب
ناسیونالیست ایتالیا یا حزب ناسیونال آلمان از آنجایی که برنامهشدان حفاظدت از وضدع
موجود بود نتوانستند از این فرصت به دست آمدده اسدتفاده کنندد .بندابراین روش خدود را
تیییر دادند .لباس مبدل بر تن کرده و به تشک سیاسی جدیدی به نام فاشیسم کم مالی
کردند .فاشیسم نه تنها خود را در خدمت وضع موجود نشان نداد بلکده ادعدای برانددازی
داشت .هرچه که در اغفال طبقهی میانی پیشدتر میرفدت ،بیشدتر ادعدا میکدرد کده ضدد
سرمایهداری حتی انقالبی است .بدین ترتی سدرمایهداری ،بدا هددایت شدورش طبقدهی
میانی د که میتوانست علیه سرمایهداری باشد د به نفع خود و با به کار گیری قربانیانش در
سازمانهایی که هدف اصلیشان دفاع از مزیتهای سرمایهداری است ،مانور قدرت داد.
4
اکنون طبقهی میانی روستایی را بررسی میکنیم.
دیگر شناخته شده است که دهقانان ،طبقهای همگون با منافع مشخص تشکی دادند
که دارای خط مشی سیاسی خاص خدود بدود .ایدن عوامد  :موقعیدت بینابینیشدان میدان
طبقات اساسی جامعه ،این حقیقت که پراکندهاند و خود این مسأله سدب میشدود تدا از
تماس داشتن با یکدیگر و از گرد آمدن محروم بمانند و در نهایت فردگراییشان ،عدواملی
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نامطلوب در تشکی ی جنبش سیاسی ناب دهقانی است .دهقانان میان دو قط جاذب
در نوسانند :پرولتاریای سوسیالیستی و زمینداران بزرگ.
آنان بر خالف طبقهی میانی شهری ،احساس تعلو بده طبقدهای متفداوت از کدارگران
نمیکنند .مگر نه اینکه کارگران ،خود دهقانان دیروزند یا فرزندان همین دهقانها .دهقان
نیز همچون کارگر از تعلدو داشدتن بده مدردم آگداهی دارد .او در انزجدارش از فئودالیسدم
زمینداری که زمینها را منحصر بده خدود کدرده و سدرمایهداری کدالن کده بده آن خدراج
میپردازد (تراستهای کود شیمیایی ،ماشینآزت کشاورزی ،دانده ،شدرکتهای نیدروی
بددر  ،دززن و واسددطههای کددالن ،بان هددا ،شددرکتهای بیمدده و غیددره) دسددتکمی از
سوسیالیستها ندارد .اما بورژوازی سرمایهدار سعی در مواجههی دهقانان با کارگران دارد
و میگوید که برنامهی سوسیالیسم پرولتری ،اشتراکی کردن زمینهاست و دهقانان را برای
هددر ذره از خاکشددان بدده لددرز میاندددازد .از ایددن حقیقددت کدده در سیسددتم سددرمایهداری،
دستمزدهای بازتر به معنی فزونی هزینههای زندگی و «هزینههای اجتماعی» حکومتی به
معنی مالیاتهای بیشتر است سود میجوید .در نهایت بورژوازی به دنبال متقاعد کدردن
دهقانان است که ایشان منافع مشترکی با زمینداران بزرگ دارند .بورژوازی از تناقای کده
در سرمایهداری میان منافع کشاورزی و صنعت وجدود دارد اسدتفاده میکندد .کشداورزی
میخواهد که با تعرفههای بیشتر حمایت شود و فرآوردههایش را هرچه گرانتر بده فدروش
برساند .صنعت خصم است :نخست به این دلی که قیمت فرآوردههای کشاورزی را باز
میبرد که سب افزایش هزینههای زندگی مییشدود و بده تددریج قیمتهدای تمامشددهی
خودش را تحمی میکند ،دو آنکه در عوض حمایت بیش از حد تعرفدهای ،کشداورزی را
از بازارهای خارجی محروم میکند .از این رو ،بدورژوازی تدالش میکندد تدا دهقاندان را
متقاعد کند که به عنوان کشاورز ،دارای منافع مشترکی با زمینداران بزرگ در برابر صنعت
هستند.
بنابراین دهقانان بنا به شرایط در یکی از دو «بلو » قرار میگیرند .یکی از دو بلدوکی
که تمام کشاورزان از دهقانان فقیر تا مالکان زمینهای بزرگ یا تمام قربانیان سرمایهداری
از دهقانان فقیر گرفته تا پرولتاریا در آن قرار دارند .اگدر پرولتاریدای سیوسیالیسدت بداندد
چگونه در برابر زمینداران فئودال و کالن انحصارگران سرمایهدار نبرد قاطعانده کندد ،اگدر
«پویاترین» بودن را به خود ثابت کند ،میتواند تمام کژفهمیها را برطرف کرده ،تودههای
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عظیم دهقانان را پشت سر خود به جندبش آورد و اگدر بدرعکس ،ابتکدار عمد در دسدت
مالکان زمینهای بزرگ باشد ،اگر آنان خود را بیپرواترین نشان دهند و به نظر برسدد کده
با تمام توان از منافع دهقانان فقیر حمایت میکنند ،این بیدداری آندان ،تدودهی زمیندداران
کوچ را به دنبال خود میکشاند.
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.
جمعیت  60درصدی کشاورزی ،هیچگونده اسدتقالل اقتصدادی نداشدتند و میتوانسدتند
جذب پرولتاریا شوند .اینان کارگران یدا مسدتیجران کشداورز بودندد .اسدتقالل «دهقاندان
مستق » نسبی است ،آن هدا یدا کشداورزانی هسدتند کده وقتدی صداح ابدزار کدار ،دام و
سرمایهی کار هستند زمین ندارند یدا زمدینداران کدوچکی هسدتند بسدیار فقیدر چنانکده
بسیاری از آنان مجبورند بیرون از تکهزمینشان به عنوان کارگر اجارهای کار کنند.
پس از جنگ یکم جهانی ،سوسیالیسم میتوانسدت از ایدن زیدهی کوچد دهقاندان
مستق دستگیری کرده ،دستکم آنان را بیطرف کند .خرده زمدینداران و کشداورزان ،یدا
مشتا افزایش داراییهایشان یا در پی دسترسی به مالکیت زمینها بودند .آنان با خواست
«تقسیم اراضی» مسدتقیما بده صداحبان زمینهدای بدزرگ حملده میبدردندد .امدا حدزب
سوسیالیست ،جسارت جنگ در برابر صاحبان زمینهای بدزرگ را نداشدت و رخدوتش را
پشت جملهپردازیهای فراچپگرایی پنهان میکرد .نه تنها دهقانان را در نبردشان برای به
چنگ آوردن زمینها یاری نکرد بلکه در عوض به آنها تلقین کدرد کده انقدالب پرولتدری
زمین را از آنان خواهد ستاند 23.از این رو در کنگرهای ،یکی از رهبران فدراسیون کدارگران
کشاورزی اعالم کرد که سوسیالیستهای ایتالیا «از بلشوی هایی کده بدا دادن زمدین بده
دهقانان به سوسیالیسم خیانت کردند» ،24انقالبیتر میباشند .کنگرهی فدراسیون کارگری
در فوریهی  1921به ظاهر ،برنامدهای بدرای «اشدتراکی کدردن زمینهدا» اتخداذ کدرد کده
بهخوبی میدانستند به تصوی مجلس نخواهد رسید و به کشاورزان خردهپا و مستیجر در
زمین مورد بهرهبرداری دورنمای «پرولتر شدن» را میداد .آنچنانکه روسدی نوشدته :ایدن
برنامه« ،میلیونها خانوار دهقان ،اکثریت عظدیم جمعیدت روسدتایی ایتالیدا را» در برابدر
سوسیالیسم قرار داد25.
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نتیجه این بود که دهقانان از پرولتاریای سوسیالیستی سرخورده شدند .فقیرترین اینان
به سوی حزب کاتولی (پوپوهره  )popolareکشیده شدند ،حزبی که به راحتدی بدر روح
َ
طییانگرشان مهار زد تا در نهایت آنان را به موقدع بده دامدن فاشیسدم درغلتاندد .دیگدران
مستقیم به اردوگاه زمینداران بزرگ ،این مدافعان مالکیت پیوستند.
اما اگر زمینداران چهرهی واقعی خود را نشدان میدادندد و ید حدزب محافظدهکار
سنتی تشکی میدادند ،نمی توانستند به این راحتیها به همراهی دهقانان دل خوش کنند.
از این رو آنان خود را به شک دیگری درآوردند و به نوع جدیدی تشدک سیاسدی بده ندام
فاشککی کم د مددالی کردنددد کدده خددود را انقالبددی مینامیددد و حت دی بدرای خددود ،شددعار
عوامفریبانهی «زمین مال اوست که میکاردش» برگزیده بود.
اینان حتی پیشتر رفتند .روسی نق میکند که آنها در نواحی مشخصی موفو شدند
تا به جامعهی زمینداران بزرگ بقبوزنند که از هر هزار هکتار زمینشدان ،ده هکتدار را د و
البته فقیرترین زمینها را د به خود کشاورزان اجاره دهندد .فاشیسدتها اینگونده بده خدود
میبالیدند« :ببینید ،سوسیالیستها به شما قول همه چیز دادند ولی [در عم ] هیچ چیدز
به شما ندادند ،آنها حتی از استقالل شما حمایت نکردندد .فاشکی صددها خدانواده را در
زمینهایشان تثبیت کرد ،زمینهایی که میتوانند هر سال در آنها کار کنند 26».بندابراین،
مالکان بزرگ توانستند برای دفاع از منافعشان ،دهقانان را به خدمت خود آورند.
در آلمان
زمدینداران کوچد بسدیار بیشدتر از ایتالیدا هسدتند و ظهورشیان بده آغداز قدرن ندوزدهم
بازمیگردد (قانون فن اشتاین  Von Steinو هداردنبرگ  .)hardenbergحددود  28درصدد
جمعیت روستایی ،استقالل اقتصادی ندارند (کارگران کشاورزی) اما تقریبدا  55درصدد،
دهقانان خرده پایی هستند که بیش از پنج هکتار زمین ندارند .این مالکان کوچد بیشدتر
در جنوب و غرب ساکنند .به عبارت دیگر در شر (پومرانی  ،Pomeraniaپروس شدرقی،
براندنبرگ  Brandenbergو سیلزی  )Silesiaزمینداران بزرگ برتدری دارندد ،تقریبدا هدژده
هزار یونکر ،مال  20درصد خا آلمان هستند.
پس از جنگ یکم جهانی ،جنبش سوسیالیستی میتوانسدت آنهدا را بده سدوی خدود
کشانده یا دستکم بخش عظیمی از دهقانان آلمانی را بیطرف کندد .در ژانویدهی 1919
خرده دهقانان ر ی بازیی به سوسیالیسم دادند و «شورای دهقانی» را بدا الگدو بدرداری از
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«شورای کارگران و سربازان» پایهریزی کردند .همچون ایتالیدا ،اساسدیترین خواستشدان،
تقسیم اراضی د  ،Siedlungمسکونیسازی دد بدود .رزا لوکزامبدورگ  Rosa Luxemburgو
نخستین کمونیستهای آلمان از اتحاد پرولتاریا و دهقانان بر پایهی تقسیم اراضی وسیع و
حذف مهانسازری زمین دفاع میکردند 27.امدا مجمدع اسپارتاکیسدتها منحد شدد و
سوسیال دموکراسی مراق بود تا مبادا نبردی در برابر زمینداران پدید آید و در اشتیا خود
برای نابود کردن کمونیسم ،از کم تمامی نیروهای واپسگرا و بهویژه ارتش یعنی کاست
( )casteمهانسازر سود جست.
در یازدهم آوری « ،1919قانون مسکونیسازی» منتشر شد با این عبارت کده دولدت
میتواند دو سوم زمینهای بزرگتر از صد هکتار را بخرد .اما بوروکراسی دولتی در اجدرای
آن کارشکنی کرد و حتی سوسیال دموکراسی هیچ تالشی برای ضمانت اجدرای آن نکدرد.
نیز قانون پروسی دهم مارس  1919امال اربابی وقفی را منح اعالم کرد اما این قدانون
با حکمی در نوامبر  1921لیو شد .تا سال  1933تنها ی سوم امدال مدوروثی تقسدیم
شدند.
بنابراین پرولتاریا نتوانست که در ساعتی سرنوشتساز ،دهقانان را با خود همراه کند و
بعدها بیتوجهی دهقانان تبدی به دشمنی عیان شد .در واقدع پدس از  ،1929کشداورزی
آلمان در بحران بسیار وخیمی گرفتار آمد .برای در این بحران باید به خداطر داشدت کده
آلمان اصوز کشور کشاورزی نیست .در آنجا زمین خدوب ،کمیداب اسدت .تالشهدای
پرهزینهای ززم است تا دشتهای شمالی مملو از جنگد و شدنزار و لجدنزار را بدارآور
سازد 28.در این کشور با پیشرفت شگفتانگیز صنعتی ،ناموزونی پیشرفت میان صنعت و
کشاورزی بیشتر از دیگر کشدورهای سدرمایهداری نمدود دارد .در دوران جندگ ایدن عددم
تعادل از طرفی صنع ت را به اوج پیشرفت رساند و از طرف دیگر کشاورزی را بده بدیش از
شانزده بیلیون [مارک] قرض کشاند.
گرچه در دوران جنگ و تورم ،کشاورزی آلمان شکوفایی مصنوعی داشت و خود را از
بیشتر قرضهایش رهانید ،تفاوتهای قدیمی میان کشاورزی و صنعت دوبداره بده زودی
آشکار شدند و کشاورزان باز در دام بدهی افتادند .به هنگامی که صنعت بدا جهشهدایی
غولآسددا پیشددرفت میکددرد ،کشدداورزی بیهددوده تددالش میکددرد تددا از آن پیددروی کنددد.
«بهینهسازی» زراعت در دسدتور کدار روز بدود و سدرمایهی خدارجی بده وفدور تقددیمش
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میشد .کشتگران که جورابهای پشمینشان را نیز از دست داده بودند بایدد بدا بهرههدای
بازیی وام میگرفتند .آنان پس از باج و خراج دادن به وام دهندگان آمریکایی و بان هدای
آلمانی باید عوارض سنگینی به تراستهای بدزرگ و ملدی کدود شدیمیایی و دسدتگاههای
کشاورزی میپرداختند .فرآوردههای کشاورزیشان افزایش یافدت و گلدهها چنددین برابدر
شدند اما این پیشرفتها فقدط در ظداهر مفیدد فایدده بودندد« .هدر سداله ،محمولدههای
کشاورزی سنگینتر میشدند و اما امید بده کدم شددن بددهیها ،ضدعیفتر میشدد29».
کشاورزان کمبهرهتر ،حتی نمیتوانستند برای «بهینهسازی» کوشش کنند .آندان بده همدان
روشهای عق افتادهی کشاورزی ادامه میدادند و نه برای افزایش بازده محصولشان کده
به سادگی برای پرداخت هزینههای روزمره و مالیاتشان ،وام میگرفتند30.
نتیجه چه بود؟ مبلک بدهی کشاورزی هر ساله بازتر میرفت :از ی و نیم بیلیون در
سال  1925به حدود شش بیلیون در سال  1928و دوازده بیلیون در  1930رسید .مادام که
قیمتهای بازار کنترل میشد د گرچه این کنترل به هیچ وجده مطلدوب نبدود دد و فراواندی
سرمایهی خارجی ،بداز پدس دادن بددهیها را بدا بسدتن قدرارداد وامهدای جدیدد ممکدن
میس اخت ،کشاورزان از موقعیت واقعی خود آگاهی چنددانی نداشدتند .امدا در تابسدتان
 1929قیمت فرآوردههای کشاورزی بسیار سریعتر از کازهای صنعتی شدروع بده پدایین
آمدن کرد .کشاورزی آلمان وارد بحدران شدد و ید حقیقدت مهدم :دهقانکان کوچکک و
متوسط ضکربهای بکه مراتکب شکدیدتر از زمکینداران بکزرگ هوردنکد .ایدن از ویژگیهدای
کشاورزی آلمان است که زمینداران بدزرگ در کدار کاشدت مدواد غدذایی و غلده هسدتند
در حالی که دهقانان خردهپا بیشتر در پدرورش دام و تولیدد لبنیدات و فرآوردههدای دامدی
د کره ،تخم مر  ،شیر ،پنیر و ...د دستی دارند .یونکرها بهویژه پس از سال  1930موفو بده
برقراری حمایتهای تعرفهای قوی از غالت شدند که مانع سقوط مظنههای بازار میشد.
از طرف دیگر ،پرورش دهندگان خردهپای دام از آنجایی که صنعت به دلی تالفیجدویی
خارجی ،مخالف افزایش عوارض بدر فرآوردههدای درجده دوم بدود ،مدورد حمایدت قدرار
نگرفتند .نه تنها کشاورزان خردهپا در مقایسه با زمینداران بزرگ در شدرایط ندامطلوبی بده
سر میبردند بلکه باید دانه و غلهی مورد نیاز دامهایشان را نیز به بهای باز میخریدند .در
نهایت ،زمینداران با همه نوع کم دولتی بهویژه استهیلفه osthilfeی مشهور ابقا شددند
درحالی که خرده دهقانان به حال خود رها شدند .مالیاتهدای کشداورزی (ید بیلیدون
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مار در سال  1932در مقایسه با  750میلیون در سال  )1929بهویژه دهقانان کوچد و
متوسط را تقریبا نابود کرد.
از این رو دهقانان آلمانی بده راسدتی در هدم شکسدتند .آیدا رنجهایشدان آنهدا را بده
پرولتاریا نزدی تر کرد؟ در آلمان وایماری ،سوسیال دموکراسدی ،حزبدی دولتدی بدود کده
حتی در پروس قدرت هم داشت .دهقانان سوسیال دموکراسی« ،هزینههای اجتمداعی» را
مسئول فالکتهایشان میدانستند .آنان غر در مالیاتها و بیرحمانه پیگرد شده توسدط
خزانهداری و وادار به فروش اجباری فرآوردههایشان ،در برابر نظم موجود قد علم کردند.
پس از  1928دهقانان در اشلسویگ د هولشتاین  Schleswig – holsteinپرچمهای سدیاه
به دست گرفتند و در برابر اداره های دولتی ،اداره ی مالیات و کالنتری شورش کردند .آنان
ابتدا از سالح مقاومت فعال ،سالح «عدم همکاری» سود جستند .اعتصداب مالیداتی در
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
تروریست شدند .به ادارههای مالیات حمله شد و بم گذاریهایی انجام گرفت.
در این لحظه ،زمینداران بزرگ بده خدرده دهقاندان گفتندد کده تمدامی «کشداورزی»
یکپارچه در برابر «صنعت» قرار گرفته و باید از خدود دفداع کندد و بده پدرورش دهنددگان
کوچ دام قول دادند تدا همچدون گذشدته و بده مانندد [بخدش] غدالت از حمایتهدای
تعرفهای بهرهمند خواهندشد و این همان روشی بود کده بدا آن غدالت خودشدان سدودآور
میشد و کوشش کردند تا آنان را وارد انجمدن «دفداع دهقدانی» (جبهکهی سکبز Gruene
 )Frontکنند.
اما جبهه ی سبز سازمانی بود آشکارا زیر سلطه و نفدوذ زمدینداران بدزرگ و مسدتقیما
منافع آنان را در نظر داشت که به تدریج خود را ناتوان از جذب تودههای شورشی دهقانی
نشان داد .سپس یونکرها که در انبانشان بیش از ی نیرندگ وجدود داشدت تیییدر چهدره
دادند ،آنان از تشک سیاسی جدیدی به نام حزب ناسیونال سوسیالیست حمایت کردندد.
ناسیونال سوسیالیسم مدعی بود که خود را وقف دفاع و نجات خدرده دهقاندان میکندد و
خواستار «مسکونیسازی» اراضی بزرگ است .یونکرها با دستیازی به این ترفندها برای
دفاع از منافع خود ،در به خدمت گرفتن خرده دهقانان موفو نشان دادند.
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5
فاشیسم همچنین از دو مقوله ی اجتماعی دیگر تشکی شده ،از افدراد متعلدو بده طبقدات
مختلف اما دارای منافع اقتصادی مشخص و خواستها و آرزوهای روانی مشتر  :کهنکه
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،
احساسات و خاطرات دیگری نیز وجود دارد که به ایدن اتحداد کمد میکندد« :رفاقدت
جبهه» و «روح سنگرها».
آنان ،پس از جنگ که از خدمت مرخص شده و به خانههایشان بازگشتند« ،فرسدوده،
ناراحت و مییوس» 31بودند .برایشان دردنا بود که به «یکنواختی زندگی عادی که بدین
کار ،خانواده و ور بازی در کنج کافهها تقسیم میشد ،بازگردند 32».ناراضدیترین آنهدا
کسانی بودند که نمیتوانستند دوباره کار پیدا کنند و یا از آنجایی که تحصیالتشان را تمام
نکرده بودند در کاری تخصص نداشتند .باید افسران عالیرتبه و دونپایهی بازنشسته شده
را به اینان افزود (در سال  1920در ایتالیا ،صد و شصت هزار افسر در لیست بازنشسدتگی
بودند و تعدا د بازنشستگان در آلمان بسیار بیشتر از این رقم بود ).و سرانجام ،کسدانی کده
از جنگ نیاز جسمانی خشونت را با خود به همراه آورده بودند ،نیازی کده دیگدر در زمدان
صلح در ی زندگی ماللتبار ،ارضا نمیشد 33.تمامی آنان دشمن نظم موجدود چیزهدا
بودند ،آنها از اینکه ملت د که تا پای جانشان از آن دفاع کرده بودند د مقام شایستهشدان
را بدانان نبخشیده بود ،عصدبی بودندد و نیداز مبهمدی بده بازسدازی سیاسدی و اجتمداعی
احساس میکردند.
این آرزوها بایدد در جهدات مشخصدی آندان را بده پرولتاریدای سدازماندهی شدده و
سوسیالیسم رهنمون میشد .اما بین آنان و سوسیالیسم اختالفاتی وجدود داشدت .رفاقدت
جبهه ،پدید آمده از تساوی در پیشگاه مرگ ،اختالفی کامال مداهوی بدا رفاقدت پرولتدری
داشت و کمکی به در ضرورت نبرد طبقاتی نمیکرد .کهنه سربازان جنگی ،سوسیالیسم
را سرزنش میکردند که بر واقعیت نبدرد طبقداتی اصدرار مدیورزد .بده عدالوه ایدن کهنده
سربازان ،تنفر مبهمی از «آنان که پشت خط بودند» داشتند و این تنفر دو پهلو بود :تقریبدا

طبقهی میانی :خاستگاه فاشیسم

65

سوسیالیستی وقتی که هدفش سود برندگان از جنگ بود و سیاستمداران بورژوا را مسئول
ادامه و طوزنی شدن این کشتار میدانست و ضدد سوسیالیسدتی وقتدی هددفش کدارگران
مبارز مشهور به «ناراضی»* و «صلحطل » بود†.
با این همه ،سوسیالیسم میتوانست پس از جنگ از نارضایتی کهنه سربازان اسدتفاده
کند .مشخصا برای سوسیالیسم غیر ممکن بود که بدون خود افشاگری با «روح سنگرها»
موافقت کند و به «رفاقت جبهه» نسبت به وحدت طبقاتی اولویت دهد .سوسیالیسم نمی
توانس ت با توجه زیاد به کهنه سربازان از انترناسدیونال چشدم بپوشدد .ولدی اگدر جسدارت
داشت و میدانست چگونه نفرت از جنگ و سود برندگان از آن را به ایدهی انقالبی پیوندد
دهد و خدود را مصدمم بده سدرنگونی سیسدتم سدرمایهداری د ایدن مسدئول قصدابیهای
بیرحمانه و مسب «تمدن بهتر بشری» که خونهای بسیاری برای آن ریخته شد د نشدان
دهد ،بدون ش میتوانست کهنه سربازان را بده خدود جدذب کندد .امدا اینگونده نشدد،
سوسیالیسم در عم خود را ناتوان نشان داد .برای مشتاقان نظم جدید ،این جنبش بسدیار
کهنه و فسیلی به نظر میآمد .این فاشیسم بود که آرزوهای کهنه سدربازان را بدرآورده کدرد
(بخش .)3
6
جوانان نیز سرنوشت مادی تراژی د بیکاری د و آرزوی احساساتی بیرای نظدم داشدتند:
این که جوان باید به عندوان عداملی مسدتق در جامعده شدناخته شدود .در زمانهدایی کده
«عادی» نامیده شدهاند ،جوان بورژوا دارای اشتراکات کمی با جوان پرولتر بدود .دانشدجو
از ی خانواده ی بورژوا یا خرده بورژوا اغل از زیر بیست سال در کالسهدای کدالج یدا
دانشکده میماند تا پیر شود .او در سالیان دراز تحصی بدا فرآیندد تولیدد آشدنایی نددارد و
دارای استقالل اقتصادی نیز نیست ،به جای اینکده او خدانوادهاش را کمد مدالی کندد،
خانوادهاش از او حمایت میکند .این یعنی انگ نه ی شهروند مولدد .از ایدن رو تدوهم
تعلو به ی مقولهی خاص دارد .او خود را از بزرگترها جدا میکند و معتقد است باید در
* defeatist
† pacifist
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برابر آنها از خود دفاع کند .او از «آرزوهای جوانی» سخن میگوید[ .معتقدد اسدت] در
تمام دورهها به ویژگی مشتر این جوان دانشجو ،حسادت و ناشدکیبایی روا داشدته شدده
است .پزش  ،وکی یا هنرمند جوان باید سالها در انتظار شی مورد نظرش بماند .آنهدا
اتحادی شورشی در برابر پیشینیانی که راهشان را سد کرده اند تشکی میدهند.
در ایتالیا درحوالی سال  ،1910روشنفکران و دانشجویان به همراه مارینتی Marinetti
شاعر ،فوتوریست بودند .این جوانان با تیکید بر جوانی خود و نقش کردن نام «جوان» بر
پرچمهایشان ،خود را متفاوت نشان میدادند .آنها تنها ی چیز میدانستند :ناشدکیبایی
در برخورد با آینده .معا شان بلو  ،مرد اداره شدن و «از رده خارج شدن» بود« .پیرترین
ما هنوز سی سال سن ندارد .بیایید در تیییر همه چیز شتاب کنیم .باید خالف جریان شنا
کنیم!» 34این ترجیعبند آنان بود.
در آلمان از  1900تا  1914جوانان دانشجو و روشنفکران در یوگند بوگونگ Jugend
( bewegungجنبش جوانان) سازمان یافتند تدا بده «بلدو سدنی» ،اسدتقالل و میموریدت
جوانان پافشاری کنند .همین مشخصه ،نامدهی دعدوتی اسدت بده کنگدرهی  1913کده در
هوهن مایسنر  Hohen Meissnerنزدی کاس  Kasselبا شدرکت ده هدزار جدوان برگدزار
شد « :برای نس بزرگتر ،جوان تا به امروز ی نیروی کمکی بوده است .از زندگی جمعدی
محروم شده و در چاردیواری جامعهای دیوانه نقشی منفع یافته .اکنون آگاه شده و رها از
عادات بزدزنهی بزرگترها ،برای ساختن زندگیاش میرزمد ...جوان در آرزوی عمل کردن
بهسان عاملی مستقل در شکلگیری اجتماع میباشد35».
در عوض برای کارگر جوان ،ایدهی طبقاتی مهمتر از ایدهی سدن و سدال اسدت .او از
مدرسه که بیرون میآید ،تفاوتی میان جوان و بزرگسال نمیبیند .جوان و پیر در سر کار به
یکسان استثمار میشوند .اغل کارگران جوان ،خانوادهی خود را تیمین میکنند .او بددون
گذر از کودکی به بلو رسیده و اکنون ی مرد است.
اما پس از جنگ هم در ایتالیا و هم در آلمان ،بیشتر بورژوازی (یا خیرده بدورژوازی)
جوان و پرولتاریای جوان بیش و کم ی حالت داشتند :تمام جوانان ،بدون تمایز ،قربدانی
بحران بودند.
1د در نتیجه ی بحران اقتصادی ،موقعیت روشنفکران و جوانان دانشدجو بده بیشدترین
حد بیثباتی رسید« .آرزو»های خاصشان تشدید یافته میشد.
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در ایتالیا ،جوانان مرخص شده از خدمت سربازی که مطالعاتشان به وقفه افتاده بدود
همچون فار التحصیالن جدید دارای مشک بزرگ یدافتن کدار یدا بازگشدت بده موقعیدت
[کدداری پیشینشددان] بودنددد .خییانوادههایشددان بدده شدددت متددیثر از کدداهش ارزش پددول و
هزینه های بازی زندگی بودند .به عالوه ،جنگ که یا به عنوان سرباز یا در پشت خط آن را
تجربه کرده بودند ،آنان را با مزهی ماجراجویی آشنا ساخته بود .از کیفیت جوانی سدتایش
شد« :جوانی ،جوانی ،بهار زیبایی» ،این را آردیتی  Arditiموافو فاشیسم در سدرودش بده
نام جووینتزا ( Giovinezzaجوانی) میسرود .آنها اکنون بیکار ،بی ُسکان و مشتا عم
بودند.
در آلمان ،بحران اقتصادی که از پایان سال  1929شدروع شدد ،دانشدجویان جدوان و
روشنفکران را به نومیدی وحشتناکی کشاند .خانوادههای ویدران شدهشدان دیگدر تواندایی
پرداخت هزینههای تحصی فرزندانشان را نداشتند و حتی نمیتوانستند کار یدی کنند .و
برای فار التحصیالن ،امید یافتن موقعیت شیلی وجود نداشت .مشتاقان کارمندی دولت
باید صبر میکردند تا بیست و هفت ساله یا حتی سدی سداله شدوند و تنهدا از  20درصدد
متقاضیان امتحان ورودی به عم میآمد .برای بیست و چهدار هدزار دارنددهی دیدپلم ،ده
هزار فرصت شیلی پیشبینی شده بود .این جوانان ضعیف و شورشی از جامعهای که مانع
استفادهی آنان از استعدادهایشان میشد متنفر بودند و آن را به انفعال محکوم میکردند.
2د بیکاری جوان پرولتر را خرد کرد .عناصر بیریشه و بیطبقه که فرآیند تولید آنهدا
را رد میکرد تبدی به طفیلی شدند .جوان بیکار در موقعیت اقتصادی و روانی مشابهی با
جوان دانشجو قرار گرفت .همسنوسال بودن ،تمام جواندان بیکدار نومیدد را بده یکددیگر
نزدی کرد .آنان در برابر بیعددالتی وارد بدر خدود ،شدورش کردندد و خواسدتار سیسدتم
اجتماعیای شدند که سب قربانی شدن جوانها نشود.
این پدیده بهویژه در آلمان ،جایی که بیست و شش درصد بیکارانش در سدال 1932
کمتر از بیست و چهار سال سن داشتند به چشم آمد .بیشتر پرولتاریای جوان باید خانه را
تر میکرد و بدون امید یدافتن کدار ،دوبداره و بیکدار سدرگردان خیابانهدا و بزرگراههدا
میشد .جوانان بیریشه و طبقه ی بزهکار دیگدر توقدع نجدات از طریدو عمد و پیدروزی
طبقهی خود را نداشتند ،آنان به ارتش جوانان بیکار تحصی کرده پیوستند.
در ایتالیا و بهویژه در آلمان ،سوسیالیسم میتوانست دل بخش عظیمی از این جوانان
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دل سرد را به دست آورد .آشکارا غیر ممکن بود که سوسیالیسم بتواند بدون خودافشداگری
بر زمین ناهموار «جوانی خودخواه» قد برافرازد و ایدهی سن و سال را بدر ایددهی طبقداتی
اولویت دهد .اما می توانست که قدرت و جسدارت از خدود نشدان دهدد .جدوان ،طبیعتدا
عاشو خطر و قربانی کردن است و بیاعتندا بده مخداطرات .در ایدن شدرایط ،پیدروزی بدا
سیستمی است که جسورترین و ایدهآلگراترین جنبش باشد ،جنبشی که بیشدترین قربدانی
را بخواهد و در براندازی سیستم موجود که مسئول تنگدستیهاست ،راسخترین باشد .اگر
سوسیالیسم خود را «پویاترین» نشان میداد نده تنهدا مدانع از جددایی کدارگران جدوان از
طبقهشان میشد بلکه دانشدجویان و روشدنفکران جدوان را نیدز بده ارتدش پرولتاریدا وارد
میکرد.
اما جنبش سوسیالیستی ،خود را انقالبی نشان نداد و جاذبدهی خدود را از دسدت داد.
این فاشیسم بود که با مهارت بر راز و رمز جوانی چیره شد و نه تنها جوانان تحصی کدرده
که مهمتر از اینها ،بسیاری جوانان بیکار بیطبقه را به خود جذب کرد.
سرانجام فاشیسم ،پرولتاریا را نیز جذب خود کرد گرچه نتوانست بر تودههدای عظدیم
پرولتاریا تیثیر بهسزایی داشته باشد (بخدش  .)8امدا در جداسدازی مقولدههای مشدخص
کارگری از طبقهی کارگر که به دزی متفاوتی ،آگاهی طبقاتی را از دسدت داده بدود موفدو
عم کرد .در دورهی بحران ،ی طبقهی کارگر قدرتمند ،شجاع و پیشرو ،در اطراف خدود
همه زیههای پیرامونی پرولتاریا را گرد می آورد .اما اگر پیشقراوزن فاقدد تدوان و نیدروی
پویا باشند ،طبقه متالشی شده و از بین میرود .این همدان چیدزی اسدت کده در ایتالیدا و
آلمان پدید آمد.
تباهی هم در پایین و هم در باه به وقوع پیوست .از باه ،فاشیسم کسانی را به خدمت
گرفدت کدده بدده عنددوان «مهانسددازری کددارگری» شددناخته میشدددند .و در جددذب تعددداد
مشخصی پرولتر «بورژوا شده» که خود را فراتر از طبقهشان میپنداشتند موفو عم کدرد.
این اشخاص مادام که تعلو داشتن به سازمانهای کارگری برای یافتن کار ضرورت داشت
یا تا آنجا که دسترسی به استانداردهای شایستهی زندگی را تامین میکرد بده آن وفدادار
بودند ،اما همینکه سازمانهای کارگری اهمیت خود را از دست دادندد و دیگدر قدادر بده
تامین این استانداردهای زندگی نبودند آن را رهدا کردندد .در آلمدان ،بدهویژه ،ناسدیونال
سوسیالیسم ،مزدبگیران سدابقا ممتداز را کده سوسدیال دموکراسدی و اتحادیدهها را مقصدر
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میدانستند د چراکه از طریو آنها به ایدهآلهای خره بورژواییشان نمیرسیدند د گرد هدم
آورد36.
فاشیسم از پایین ،آنان را که به تازگی به صف پرولتاریا پیوسته بودند د پسران دهقاندان
که به تازگی از روستا آمده بودند و وقت کافی برای فراگدرفتن آگداهی طبقداتی نداشدتند و
کارگرانی که با پیدایش تکنی های جدید به کارگر غیر مداهر تیییدر ماهیدت داده بودندد و
بیشناخت از ی شاخهی صنعت بده شداخهای دیگدر در حرکدت بودندد و کدار و غدرور
حرفهای نداشتند ،در حاشیهی سازمانهای کارگری قرار داشتند و در نتیجه تمای به جددا
شدن از طبقهشان داشتند د گرد آورد 37.در ایتالیا همچون آلمان ،فاشیسم از طریو آنها به
کارخانهها راه یافت38.
همچنین فاشیسم از پایین ،بیکاران را جذب کرد .بیکار رانده شده از فرآیند تولید در
حاشیهی طبقهاش قرار دارد ،پیوندهای او با برادران کارگرش سست شده و به زودی هدیچ
همسانی بین او و کارگر دارای کار باقی نمیماند مگر تااد منافع .فقر و رخوت ،روحیهی
او را تاعیف میکند ،حتی تحقیر میشود .او از خود و طبقهاش احساس ییس میکندد و
برای لقمهای نان آمادهی خیانت به طبقهاش میشود.
سرانجام ،فاشیسم تعداد مشخصی از رانده شدگان طبقهی کارگر را بده کدار میگیدرد
د «اعتصابشکنانی» که همواره در برابر سازمانهای کارگری قد علم میکنندد و همیشده
آمادهی لیسیدن چکمهی رییس هستند ،خبرچین هسدتند ،دسدتمزدهای زیدر محددودهی
اتحادیهها را میپذیرند و اعتصابها را میشکنند :به عبارت دیگدر ،کسدانی کده مدارکس
آنها را لمکپن پرولتاریکا می نامدد ،مدادر بده خطاهدایی کده داوطلبانده بیطبقهاندد چراکده
نمی خواهند کار کنند و از انقالب متنفرند چراکه همه را مجبور به کار میکند .پس بده آن
خیانت میکنند.
در ایتالیا ،هرزگدان و مجرمدان مداهر در «جوخدههای عملیداتی» موسدولینی شدرکت
جستند .آنها در آنجا اسامی مستعار برگزیدند« :وحشی»« ،نکبدت» و «بدیرحم» 39.و
در آن جا غرایز فاسدشان را به آزادی تمام و امنیت کام انجام میدادند40.
آنیانته  Anianteی فاشیست سابو در سال  1924در خاطراتش نوشت« :مدن در آن
روز واقعددا احسدداس کددردم کدده موسددولینی و فاشیسددم تهماندددههای اجتمدداع را احاددار
میکنند41».
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ُ
در گروههای توفانی هیتلر هم همان بوی گند وجود داشت .مورد هرست وس Horst
 Wesselمادربهخطای هرزهای که قهرمان ملی شد ،پر مفهدوم اسدت .د .و پ .بنیشدو D.
 and P. Benichouنوشتند « :تمدام کسدانی کده حدول و حدوش قدانون زنددگی میکنندد،
ماجراجویان ،تبه کاران و پااندازان به جنبش فاشیستی پیوستند ...آنان در سر تا ته سدازمان
هیتلر یافت میشوند42».
رهبران فاشیستی در هر مکانی از سلسله مرات  ،بتهای گروههایشان هستند .بیشتر
آنان از عوام میباشند ،از خرده بورژوازی یا پرولتاریای بیطبقه شدده .از میدان سیصدد و
هشت رهبر حزب فاشیست ایتالیا و «اتحادیهها» ،دویست و پنجاه و چهار نفر متعلو بده
خرده بورژوازی بودند 43.موسولینی به عنوان کارمند شروع به کار کرد .او آموزگار مدرسده
بود .او به کارگران فوزد لومبارد  lombardگفت« :در بیسدت سدالگی کدارگری میکدردم،
کارگر بودم و بعدتر ی ّبنا» 44.اما بنیتو موسولینی پرولتری منحصر به فرد بدود .آنجلیکدا
بازبانوف  Angelica Balabanoffکه او را میشناخت از او به عنوان «ولگدردی بیطبقده»
یاد کرده است .فردگرایی خرابکار که نسبت بده طبقدهای کده زمدانی بده آن تعلدو داشدت
احساس حقارت قلبی می کرد.
هیتلر نیز پسر ی کارمند بود ،کارمند ادارهی گمر  .میخواسدت معمدار شدود امدا
مجبور شد تا موقتا کار یدی کند .ستایشگران او میگویند« :او در وین بده عندوان کدارگر
ساختمان و کم ّبنا کار و با کارگران زندگی میکرد .با آنها کار و نبرد میکرد 45».اما او
پرولتری غری بود .همکارانش د آنگونه که خودش در نبرد من اعتدراف میکندد دد بده او
نفرت میبخشیدند و او مشوق «امتناع» از انجام نظم و اناباط اتحادیهای بود.
دوچه و پیشوا را مشخصا گروههایشان بت کردندد .آنهدا بدا عدامیگری بده موفقیدت
رسیدند و با چاپلوسی ،از پشتیبانانشان تادمین دوبداره گرفتندد .دانید هدالوی Daniel
 Halevyپس از دیداری با موسولینی نوشت« :تیثیر کلیای که [موسولینی] بر من گذاشت
و آن چه که هویدا بود این بود که او مردی بود خشن د بسیار خشدنتر از دیگدر مردمدان دد
بدپوش و بد اصالح کرده ...پر شور و مث ریشی کده صدورتش را سدیاه کدرده بدود ،قدوی
 46.»...و ژرژ سوآرز  Georges Suarezپس از دیداری با هیتلدر نوشدت« :او بدا قددمهای
سنگین به ایستگاه بازگشت ...مهربان و هرزه به نظدر میرسدید ...در حدد ید کوهندورد
خوب بود که نمی داند چگونه از دسدتانش اسدتفاده کندد ...قددمهای سدنگین او ،ژسدت
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بیوقارش و کاک های غری موهایش از جمله عالیمی هستند کده نشدانگر عالیدو ید
ملت میباشند47».
رهبران فاشیستی در هر مکانی از سلسله مرات  ،نه تنها چهدرهای عدامی بودندد بلکده
نگرشی عوامانه نیز داشتند .آنها بهشدت از بورژوازی بزرگی که کم شان میکدرد بیدزار
بودند .آنها با مجبور کردن افراد خود به احترام گذاردن ،سعی در جبران نقایص تربیتدی و
تحصیالتی خود داشتند .به این دلی است که وقتی آقایان سدرمایهدار آنهدا را بده راهبدرد
دولت میسپارند ،آن ها سنگدزنه کارمندان سیاسی بورژوازی را به کناری گذاشته و تمکام
قدرت را به قباهی خود درمیآورند.

بخش سوم

رازورزی فاشیسم :مرد سرنوشت ،میهن
فاشیسم پیش از هر چیز به پیروانش رازورزی میبخشد .چرا رازورزی بر همه چیز مقددم
است؟
نخست آنکه گروههای فاشیستی همگون نیستند .هر مقولهی اجتماعی کده فاشیسدم
به آن پنداه ببدرد ،تقاضداها و درخواسدتهای خداص خدود را دارد .شدکی نیسدت کده از
عوامفریبی «سرمایهستیزی» به عنوان «شاهکلید» سود میجوید ،امدا بدرای پرولتدر آگداه،
دهقانان و دیگران ،قواعدی نیز بدر آن میافزایدد (بخدش  .)4امدا ایدن عدوامفریبی اغلد
متناقض ،نمی تواند به تنهایی تمامی این ناراضیان را راضی کند .ابتدا باید مالتی که آنان را
به یکدیگر میچسباند یافت شود ،گونهای رازورزی خرافهی عمددی کده بتواندد اخدتالف
منددافع یددا مفدداهیم میددان آنهددا را همگددون کنددد د رازورزیای کدده بدده تعبیددر ناسددیونال
سوسیالیستها « ،بسیاری افراد ی جمعیت گرد آمده در وحدتی روحدانی را در اتحدادی
احساسی ،یکی کند1».
به عالوه ،فاشیسم پیش از آنکه شعور را تقویت کند ،ایمدان را قدوی مینمایدد .ید
حزب حمایت شده با کم های طبقات دارا با هدف ّ
سری دفداع از داراییهدای دارایدان،
شعور اعاایش را تقویت نمیکند و تا اعاایش افسون نشوند به فهم آنها نیدازی نددارد.
در لحظهی اعتقاد صادقانه هدیچ چیدزی آسدانتر از بدازی بدا حقیقدت و منطدو نیسدت.
[هواداران] آنان به هیچ چیز توجه نمیکنند .و اگر اتفاقا چشمهایشان را بگشایند ،مشکلی
نیست با استدزل و به سدرعت آنهدا را میبندندد :اینگونکه اسکت چکون رهبکر اینگونکه
میگوید! عالوه بر آن ،فاشیسم در پناه بردن به سیهروزی و نارضایتی مردم بده قددر کدافی
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خوشاقبال بود .این پدیده ای است روانشناسانه و به قدمت جهان کده رندج ،انسدان را بده
صوفیگری و رازورزی متمای میکند.
هنگامی که بشر رنج میکشد از خرد چشم میپوشد ،از درمدان منطقدی بیمداریاش
صرفنظر میکند و دیگر شور و شو تالش برای نجات خود نددارد .او در انتظدار معجدزه
است و چشم به راه ناجی ما پشت سر او روان شود و خود را قربانی او کند.
فاشیسم سرانجام مزیت دیگری د اگر بشود اینگونه گفت د نسبت به سوسیالیسم دارد
و آن این است که از تودهها نفرت دارد .تردیدی در مهار کردنشان از راه بیمار ساختنشان
ندارد .موسولینی (آنچنانکه خود آشکارا بدان مباهات میورزید) تجربههای بسدیاری بدا
مردمی داشته که «کم بسیار به او کردهاند» و «بده او روانشناسدی جمعیدت و لمدس و
تصویری عینی از آنچه میخواهند و میتوانند انجام دهند ،آموختند» 2.به عالوه آنکده او
به عنوان تجربهای شخصی ،روانشناس جمعیت اثر دکتر لوبن  Le Bonرا از بدر اسدت،
کتابی که همواره همراهش است« :جوامع همواره مؤنث هستند ...آنها جدز عقایددی کده
تحمی شان میشود ،عقیدهی دیگری ندارند ...و با قوانینی بدر پایدهی عددل نظدری نداب
هدایت نمیشوند بلکه در جستوجوی چیزی هستند که آنهدا را متدیثر کندد و گولشدان
بزند ...جوامع تنها احساسات سه و افراطی را در میکنند ...و فقدط بتهدا و پنددارها
آنها را تحت تیثیر قرار میدهند».
هیتلر نیز همین بیدنش را داشدت ،او مینویسدد« :اکثریدت قداطع مدردم دارای طبدع
زنانهای هستند بدین مفهوم که عقاید و اعمالشان بسیار بیشتر از آنکه با واکنشهای ناب
همراه باشد وابسته به احساساتشان اسدت .تودههدا ...کمتدر پدذیرای ایددههای انتزاعدی
هستند .از طرف دیگر آنان به آسانی زمینهی حس و شور را در خدود نگداه میدارندد .هدر
کسی که بخواهد بر تودهها حکمرانی کند بایدد راه ورود بده قلبشدان را بشناسدد .در تمدام
دورهها ،نیرویی که محر خشنترین انقالبها در زمین بدوده بیشدتر متکدی بدر تعصد
تحری شده و هیجان اشآلودی بوده که تودهها را چون دیوانگان به اضکب مکیآورد تدا
آنکه بر پایهی نتایج عقاید علمیای باشد که بر جمعیت تیکید دارند3».
1
بدین صورت فاشیسم بیش از هر چیز ،خود را ی مذهب میداند.
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مذهبی که به نظر میرسد ریشه در تدرس و تشدویش مکردم بکدوی از رودررویدی بدا
نیروهددای طبیعددی دارد ،نیروهددای طبیعددی کدده بشددر هنددوز راه مهددار و غلبدده بددر آنهددا را
نمیدانست .بعددها کده موجدودی اجتمداعی شدد ،فالکتدی کده طبقدات اسدتثمارگر بدر
زندگیاش تحمی کردند ،او را دست بده دامدن ماوراءالطبیعده کدرد .امیدد بیه زنددگی در
بهشت ،جبران محرومیت کشیدن در زمین است.
در دوران مدددرن کدده بشددر میآمددوزد طبیعددت را قانونمنددد و بددار زندددگی روزمددره را
سب کند ،مذه پیوسته زمین را فراموش میکند .اما بحدران سدرمایهداری تودههدا را بده
وحشت و گیجی فرو میافکند ،درست شبیه به هراسی که نیاکان دورشان باید در مواجهه
با نیروهای غیر قاب در طبیعت تجربه میکردند .و از آنجا که مذه سنتی و نخنمدا و
وصله پینه خورده به ثروت ،بیاعتباری پیشه میکند ،دیگر هدیچ جاذبدهای نددارد و بددین
صورت مذه بدلی مدرن شدهای پدید میآید .اما اگر در شدک  ،ندو باشدد در نهایدت،
همان افیون قدیمی است.
4
موسولینی میگوید« :فاشیسم مفهومی مذهبی است« ».اگدر فاشیسدم عقیدده نبدود
چگونه میتوانست به هوادارانش خویشتنداری و شو عطا کند؟»« 5هدیچ چیدز بزرگدی
نمی تواند جز در حالت شور و شو عاشقانه به تصدوف مدذهبی بده نتیجده برسدد» 6.در
میالن ،ی «مدرسهی صوفیگری فاشیستی» افتتاح شد و روزنامهای در این باره نوشدت:
«فاشیسم بازگشت به سدوی خداسدت 7».شتاادتنامتهی بتالیال Credo of the Balilla
اینگونه اظهار میدارد« :من به پدر مقدسمان ،فاشیسم ،اعتقاد دارم».
ایمان! الفبای مذه ناسیونال سوسیالیسم است .هیتلر پس از به دست آوردن قدرت
خطاب به گروهش گفت« :شما گاردی بودید که پیشتر مرا با ایمان قلبی همراهی کردیدد.
شما اولین هوادارانی بودید که به من ایمان داشتید ...این شعور تحلیلی نبود که آلمان را از
مایقه نجات داد بلکه ایمان شما بود ...چرا ما اینجا آمدهایم؟ به دسدتور؟ نده ،چونکده
قلب شما امر کرده ،چونکه آوایی درونی دستور داده ،زیرا شما به جنبش ما و بده رهبدرش
ایمان دارید .تنها نیروی ایدهآلگرا قادر به انجام این کار است ...عق به شما میگوید کده
اینجا روبه روی من باشید و ایمان به شما دستور میدهد که این کار را انجام دهید!»8
این مذه همچون دیگر مذاه  ،مصیبتهای پیروانش را با موعظهی تحقیر «ماده» و با
«تیذیهی» روحانی که بر تیذیهی جسمی مقدم است تسلی میبخشد .در اینجا فاشیسم
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از کلیسای کاتولی سرقت میکند .پاپ لئوی سیزدهم  Pope Leo XIIIمیپرسد« :اگدر
قحطی روحی رستگاری بشر را به مخاطره اندازد ،در وفور نعمت مادی چه سدودمندی
برای او دارد9».
موسولینی مینویسد« :فاشیسم به قداست و قهرمانی ،در عمد بده آنچده کده هدیچ
محر  ،ضرورت و شتاب اقتصادی ندارد ،اعتقاد دارد ».او «ایدهی رفاه اقتصادی که بشدر
را به حیوان اندیشمندی تبدی میکند که فقط ید کدار میکندد د غدذا خدوردن و چدا
شدن د رد میکند10».
هیتلر نیز میگفت« :انسانی که با خوردن و آشامیدن در زندگی راضی میشدود هرگدز
نخواهد فهمید چه کسانی قربانی نان روزانهاش میشوند تا بتواند تشنگی روح و گرسنگی
روانش را ارضا کند11».
2
اما ریاضت کشی به خودی خود کافی نیست .کشف بزرگ فاشیسم تجدید شک قددیمی
احساسات مذهبی ،پرستیدن مرد سرنوشت است که آن را از کلیسا وام گرفته است .انسان
را با رنگ و لعاب ضخیم تمدن بتپرست میکند .قدیمیترها خدایانی را میپرستیدند که
«صرفا بازتابی ناهمگون از زندگی خودشان بودند 12».امروزیها احساس نیاز به آفریددن
میکنند یا به تعبیدر مارسد مارتینده « :Marcel Martinetاسدطورهای بازیدافتنی کده تنهدا
طرحی از خودشان است امدا در عدوض ،سدنگینی بدار گلهگذاریهایشدان ،نیازهایشدان،
تفکراتشان و زندگیشان را بر آن سوار میکنندد 13».آنهدا الدوهیتی را کده در ذهدن خدود
ساختهاند از دوچه یا پیشوا میخواهند و رستگاریشان را از این مدردان سرنوشدت طلد
میکنند.
اما تودهها به خودی خود این هستی اسطورهای را پدیدد نیاوردهاندد .فاشیسدم نیدز بدا
فرآیند کاری و طوزنی فرضی به این تلقی یاری رسدانده اسدت .نخسدت ،شدارزتانهای
ماهری را میبینیم د خود بت آینده یکی از آنهاست د که در روح مردم نیداز بده مسدیح را
تلقین میکنند .موسولینی در  1921نوشت که در دههی آینده «بشر به ضدرورت احسداس
عالقه به ی دیکتاتور پدی خواهدد بدرد« 14».مدا منتظدر رهاننددهای هسدتیم کده مدا را از
بدبختیهایمان رها سازد اما هیچکس نمی داند او از کجا خواهد آمد» 15.تیسن در سال
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 1922اینگونه گفت و مولر وان دن برو در سال  1923به حسرت گفت« :ما بده پیشدوا
نیاز داریم» 16.و خود هیتلر« :وظیفه ی ما یافتن دیکتاتور است ،هر جایی که او ظاهر شود
ی نفر حاضر به خدمت او است»17.
بدین ترتی مرد سرنوشت ظاهر میشود .اما او همچدون دیگدران فدانی اسدت .بدا او
مخالفت میشود .او آشکارا نمی تواند خودش این مقام را به دسدت آورد و اطرافیدانش در
این زمینه به او کم میکنند .مجیزگویانش هر صبح و شام او را چون برگزیدهای به مردم
معرفی می کنند .مردم ابتدا باورش نمی کنند .تالش یارانش برای مشروعیت بخشدیدن بده
او خامدستانه است و خندهآور اما اینان صبورند و زمان به سودشدان در حرکدت اسدت .ده
بار مسیح خود را بدون هیچ مدوفقیتی پیشدنهاد میکنندد امدا در یدازدهمین مرتبده ،خدرده
بورژوازی ابراز تمای میکند« .بازخره شاید ناجی او باشد!» مدثال در ایتالیدا ،فارینداچی
 Farinacciو دیگران ،به صورتی خستگی ناپذیر در اطراف موسولینی افسانهای بافتند (این
توصیف از کنت اسدفورتزا  Count Sforzaاسدت) 18.در آلمدان ،حدوالی فوریدهی ،1921
اسر Esser ،دوستش هیتلر را با نام پیشوا تقددیس کدرد .روزنبدرگ و گدوبلز – rosenberg
 Goebbelsسالها این کار آغاز شده از سوی اسر را پی گرفتند.
آنان سپس (باز به قول کنت اسفورتزا) «به درجهی نیمهخدایی ترفیع مییابند» .آنهدا
خود را مصون از گناه و داندای کد میدانندد .در کتداب ده گفتتار دربتارهی مترد مییییتیا
میخددوانیم« :موسددولینی همیشدده حددو دارد» و در شتتاادتنامهی بتتالیال« :مددن بدده نبددو
موسولینی اعتماد دارم» .ویلهلم کوبه  Wilhelm Kubeبیان میدارد کده« :آدولدف هیتلدر
شخصیتی است با نبو جهانی» .گورینگ  Goeringبه خبرنگار مورنینت پستت گفدت:
«بی تردید هیچ قلمرویی از فعالیت انسانی وجود ندارد که پیشوا در آن تسلط عالی نداشته
باشد»« 19.همانطور که کاتولی ها پاپ را در تمام مسای مدذهبی و اخالقدی مصدون از
خطا میدانند ،با همان عقیدهی محکم و ژرف معتقدیم که پیشوا در تمام موضدوعهای در
بر گیرندهی مسای و مصالح اخالقی و اجتماعی مدردم بیخطاسدت 20».رودلدف هدس
 Rudolf Hessنیز گفت« :ی نفر فراتر از هر انتقدادی اسدت ،پیشدوا! همده میدانندد کده
همواره حو با او بوده و همیشه حو با او خواهد بود»21.
از این مرحله تا مرحلهی پرستش تنها ی پله باقی است که آن هدم بده سدرعت طدی
میشود .در ایتالیا ،ارگدان رسدمی ،میییتستیا فاشیستتا  Milizia Fascistaاینگونده تعلدیم
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میدهد« :عشو به خدا را در خاطر داشته باشیم اما فراموش نکنیم که خدای ایتالیا ،دوچه
اسددت» 22.جنتیددزون  ،Gentizonخبرنگددار روزنامددهی تتتان  Tempsدر رم بیددان مددیدارد:
«دهقانان و همسرانشان با مشاهده ی دوچه از راه دور کده بدرای تدوقفی کوتداه بده برجدی
میآمد زانو زدند ...هالهای ایدهآلیسمی و شاعرانه او را در بر گرفته .او تبدی بده چهدرهای
اسطورهای شده اسدت .وقتدی در جدایی بده معدرض دیدد میآیدد ،چهرههدای بسدیاری از
بینندگانش به نظر گشوده میآید»23.
در آلمان ،گوبلز بزرگترین کشدیش آیدین جدیدد شدد .او میگفدت« :ایمدان بده پیشدوا بدا
رازآمیزی مبهم ،همهجاگیر شده!» 24او چون ی پددر روحدانی کلیسدا هیتلدر را سدتایش
میکرد« :در نومیدی مفرطمان در شما جادهی ایمان را یافتیم ...شدما بدرای مدا بده مثابده
انجام خواستی رازآمیز بوده اید .شما به ما کالم دلتنگ رهایی را آموختید .شما اعتبار ما را
به معجزهی آینده دوختید» 25.وقتی پیشوای «او» رهبر آلمدان شدد ،او از ایدن هدم پیشدتر
رفته ،با او چنان سخن میگفت که انگار با خدای خود .در بیستم آوری  ،1930روز تولد
هیتلر ،او از رادیو این ستایش را برای هیتلر فرستاد« :امروز ،شما* بایدد بدانیدد کده پشدت
شما† و اگر ززم باشد پیش از شما ،ارتش کداملی از جنگجویدان ایسدتادهاند کده در هدر
لحظه آماده ی قربانی کردن خود به پای شما و عقاید شمایند ...به شما قول شرف میدهیم
که همواره بدرای مدا همچدون امدروز ،هیتلدر مدا ،خواهیدد ماندد!»ُ 26رهدم  Roehmاو را
«رهانندهی جدید» مینامید 27.هس تیکید داشت« :این مرد ،بدون اینکه خود را آلودهی
تشبثات دنیوی کندد ،مدردم آلمدان را رهبدری خواهدد کدرد» 28.و مدیحه ُسدرایی نوشدت:
«خواست او همان خواست خداست»29.
3
اگر این مذه بخواهد که جذابیت کاملش را بر تودهها اعمال کند ،باید چیز دیگری نیدز
داشته باشد .فاشیسم بر آیین مرد سرنوشت یا آیین تازهی میهن تیکید میکند .میهن آنگونه
که مارتینه گفته « :بت وحشتنا عصدر مدا ،ندام مسدتعاری اسدت کده ملتهدا بدر خدود
* Thou
† Thee
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میگذارند و جوامع تحت آن به قدرت خودشان به مثابده جمعیدت عشدو میورزندد»30.

درمییابیم که چگونه فاشیسم از تعیین هویت این دو آیدین سدود میجویدد .از ایدن پدس
رهبر ،تجسمی از ملت است و پرستیدن مرد سرنوشت ،پرستش میهن اسدت :نگهبدانی از
سرزمین پدری ،نگهبانی از رهبر محبوب اسدت .هدواداران متعصد رهبدر ،خودبدهخدود
هواخواهان سینهچا عقاید ملی میشوند .و برعکس افراطیان عقاید ملدی ،سرسدپردگان
رهبری .سرانجام هنگامی که قدرت به دست آمد قوانین دولتی ،دستورهای شخصی دوچه
و پیشوا شدند.
در ایتالیا
ُ ُ
گرگلینی  Gorgoliniایتالیایی مینویسد« :فاشیسم مذه میهنی است» 31.در بعددازظهر
روز لشکرکشی به رم ،موسولینی گفت« :اسطورهی ما ملت اسدت .اسدطورهی مدا بزرگدی
ملت است» 32.جنتیزون مینویسد« :مدذهبی جدیدد در ایتالیدا زاده شدده ...خداپرسدتی
یعنی میهن ...و حرمت گذارده شده به آن نیازمندد عبدارات مقددس اسدت .روزنامدههای
فاشیستی را بخوانید ،در هر صفحه ایدن عبدارات را میبینیدد :ایتالیکای مقکد  ،ایتالیکای
هدایی!» 33مردان میلیشیا در دعای هر روزهشان فریاد سر میدهند« :خدایا تویی کده هدر
شعله را روشنیبخش و هر قل را ایستانندهای! شور و شو به ایتالیا را هر روز در مدن از
نو تازه کن!»
و اکنون این دو آیین یکی میشوند .دعای مردان میلیشیا با این عبارت تمام میشدود:
«خدایا ایتالیا را به دست شخص دوچه نجات ده!»
در آلمان
واژهی دویچهند  Deutschlandبتی شده که تمام مردم بر آن زاندو میزنندد .هنگدامی کده
هیتلر این واژه را بر زبان میآورد ،به وجد میآمد و سخنرانیاش تبدی به اندرزهای واقعی
میشد« .من نمیتوانم خود را از سرنوشت مردمم و عقیدهی محکمی که این ملت دوباره
به آن چنگ خواهد زد جدا کنم ،من نمیتوانم خود را از عشو ایدن مدردم ،کده خدود مدن
هستند ،و این عقیدهی یقینی که ساعتی خواهد رسید که میلیونها انسان ،پشدت سدر مدا،
رایش آلمان جدید ،رایش افتخار ،شدکوه ،قددرت و عددالت را خواهندد دیدد ،رهدا کدنم.
آمین!» 34پروفسور هاوپر  Hauerبیان میدارد« :واقعیت خداپرسدتی ایدن اسدت :مدردم و
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ّ
تاریخ ملی!» 35و بالدور فن شیراخ  Baldor von Schirachرهبر جوانان هیتلری در مراسم
جشن بیدینی سولستیس* این موعظه را ایراد میکند« :پیش از آتشافروزی ،بده بزرگدی و
پاکی امپراتوری جاودان آلمان قسدم میخدوریم تدا خدود را وقدف خددمت بده میهنمدان
کنیم»36.
اکنون این رازورزی یکی شده است« ،آدولف هیتلر ،آلمدان اسدت و آلمدان ،آدولدف
هیتلر!» 37این ترجیعبند ناسیونال سوسیالیسم به قدرت رسیده است.
4
فاشیسم در اطراف این رازورزی مرکزی ،رازورزیهای جنبیای چون آیین مرگ را نیدز بده
کار میبندد .فاشیسدتهای شدرکت کنندده در جنگهدای داخلدی ،موضدوع احترامهدای
همیشگی و پرورده شده هستند.

در ایتالیا
ولپهی تاریخنگار مینویسد« :از این پس ی رسم وجود دارد ،رسمی که مکرگ را یافتکه و
تقویت کرده است» 38.جنتیزون در یکی از گزارشهایش مینویسدد« :کسدانی کده در راه
میهن یا انقالب پیرهنسیاهها مردند ،شهیدان ایددهآلی هسدتند کده هکوادار بودندد .بده
یادشان محرابها بر پا میشود ،آتشهای نذری میافروزند و مناسکی بر پا میدارند»39.
در شاادتنامهی بالیال میخوانیم« :من به محرمیت شدهدای فاشیسدم اعتقداد دارم ».در
نمایشگاه انقالب فاشیستی اتا ویژهای به آنان اختصاص داده شده بود« .از ی سرسرای
مدور ،نیمههای مالیم بسیاری برمیخیزد در یادآوری و تمجید خاطرهی آنان کده ناپدیدد
شدند40».
در آلمان
نخسددتین بنددد ستترود هرستتت وس ت Lied
سوسیالیسم ،خاطرهی مرگ را زنده میکند:

Wessel

 ،Horstسددرود رسددمی ناسددیونال

رفقا ،قربانیان جبههی سرخ و واپسگرایی ،روحتان را به حرکت آورده ،به صدف مدا
*  :solsticeانقالب جوی ،انقالب زمستانه و تابستانه.
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بپیوندید.

روزنبرگ نوشت« :قربانی شدن تمام کشته شدگان بدرای ناسدیونال سوسیالیسدم آن را
تبدی به مذه میکند 41».این آیین همچون ایتالیا مراسدم عدالی خدود را دارد .در سدال
 ،1935سالگرد قیام سیاسی  1923مونیخ نه تنها به قربانیان این قیام اختصاص یافت کده
نیز به تمام دویست و بیست و پنج نفری که در راه حزب جان باخته بودندد« .در خیابدان،
نام هر [شهیدی] با حروف طالیی بر ستون ویژهی خدود نوشدته شدده بدود ،وقتدی صدف
سربازان از آنجا گذشت ،شعلهای در شعلهدان بدازی هدر ید از ایدن سدتونهای سدیاه
برافروخته شد42».
5
رازورزی دیگر« ،جوانی» است .فاشیسم در ایتالیا با مهدارت از میدراث فوتوریسدم سدود
جست و در آلمان از جنبش جوانان ( )jugend bewegungکه به جوان غرور بخشدید و او
را به سان «عاملی مستق در جامعه» شناساند و در نبرد برابر بزرگسازن «از رده خارج» و
دنیای کهنه به او قول حمایت داد.
در ایتالیا
ولپه مینویسد« :در نخستین روزهای فاشیسم ،مسدایلی فراتدر از سیاسدت و مشدکالتش
وجود داشتند که مهمتر از همهی آنها جوانی بود ،جوان ایتالیایی ،جوان پس از جندگ و
سرشار چنان که گویی ملت از نو جوان شده است .انقالب فاشیستی کدار خدود را خدوب
انجام داده است .بنابراین اسطورهی جوانی با پرهیزگداری رشدد میکندد ،پرهیزگداری کده
رهین زندگی ی مرد چه ساله است 43».جنتیزون اصدرار دارد کده« :فاشیسدم نده تنهدا
دورهی جوانی را چون ی دورهی گذار بین کودکی و مرد شدن در نظدر میگیدرد کده آن را
مرحلهای جداگانه میداند با مشخصهها ،نیازمندیها و ضدرورتهای ویدژهی خدودش.
پیش از فاشیسم،جوان ایتالیایی آنگونه که میگویند ،در مرحلهای بینابینی میان ناآگداهی
کودکی و دورهی مردانگی بود .اما فاشیسم بکا اعطکای قکوانین جکوانی بکه جکوان ،آن را بکه
هودی هود ،باارز ساهته است44».
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در آلمان
در سددال  ،1921مقالددهی اشددپنگلر  ،Spenglerپرو دوسککتی و سوسیالیسککم ،شددروع بدده
الگوسازی برای جذب جوانان کدرد .جواندان در تمدام سدخنرانیهای هیتلدر از  1921تدا
 1923پیدا میشدند« :ما پیش از هر چیز به ارتش قدرتمندد جواندان آلمدانی میبدالیم...
جوانان آلمان ،روزی سازندگان دولت نژادپرست مدا خواهندد شدد 45».بعددها گدوبلز بدا
لحنی شاعرانه گفت« :انقالبی که ساختهایم ...تقریبا به تمامی کدار جواندان آلمدان بدوده
است« 46».در آلمان ،جوانی فرمانرواست47»...
6
و آخرین رازورزی ،رازورزی «کهنه سربازان جنگی» است (بخش  .)2در ایتالیا ،نخستین
گروه تشکی شده از جان موسولینی در  ،1915سربازان فاشی بود و فاشی  1919با نشان
«روح سنگرها» تشکی یافت.
هیتلر میگفت« :فقط ناشناسها میتوانند مردم آلمان را نجات دهند .اما این مدردان
ناشناخته باید از خط مقدم بیایند ...آندان از صدفوفی هسدتند کده وظایفشدان را در جندگ
انجام دادهاند 48».و رودلف هس« :رایش سدوم بدر پایدهی عقایددی کده از سدنگرها آمدد
تیسیس شد49».
دوچه و پیشوا ،سربازان «ناشناس» جنگ بدزرگ بودندد .موسدولینی ختاطرات جنت
خود را منتشر و هیتلر اعمال برجستهی جنگی خود را در نبرد من نق کرد.
7
تنها ،خلو این رازورزیها کافی نیست ،باید آنها را همهجا گسدتراند .بندابراین ،فاشیسدم
خود را به ابزار شگفت تبلیغات مجهز کرد .پیش از به دست آوردن قدرت ،تبلییات سالح
معمولیاش است و پس از پیروزی چنان نقشی بازی میکند که وزیری مخصوص برایش
در نظر گرفته میشود .و این وزارت در حکومت به رجالی بزرگ د داماد دوچه در ایتالیدا و
گوبلز در آلمان د واگذار میشود .هیتلر در نبرد من ،کتاب شگفت آشوبگری سیاسی کده
باید عنوان فرعی «یا هنر رام کردن موده ها» را داشته باشد ،توضیح میدهد« :مدن همدواره
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بیش از حد به تبلییات ،هنری که تقریبدا بدرای احدزاب بدورژوا ناشدناخته ماندده ،عالقده
داشتهام .تبلییات بهطور قاب مالحظهای بر سازمانها برتری دارد و بهراحتی جنس انسان
را اغوا میکند تا به دست سازمانها سرشته شود ».گوبلز بعدمیر گفدت« :تبلییدات بدرای
دولتهای مدرن عملی است ضروری .هیچ چیز دیگری نمیتواند به ایدن انددازه از ذو
هنری تسلط بر تودهها برخوردار باشد .تالشهای عاجزانهی دیگر کشورها برای تیسدی از
ما ازنوع تالشهای صرفا آماتور است50».
تبلییات فاشیستی بر اص اساسی هوار شمردن تودهها استوار است .هیتلر نصدیحت
میکند« :تبلییات باید همسطح تودهها باشد ،و ارزش آن با نتایج به دسدت آمدده معلدوم
میشود 51».و شاگرد هیتلر ،گوبلز بدذات تکرار میکند« :تبلییات تنها ید هددف دارد،
اغوای تودهها .و هر وسیلهای که به این منجر شود خوب است52».
در زیرخالصهای از این ابزار و وسای [تبلییاتی] را میآوریم ما از محدودهی این اثدر
فراتر نرفته باشیم:
بهکارگیری رو های مدرن فنی (که با کم هدای بیکدران صداحبان صدنایع ممکدن
شد) .هیتلر پس از به دسدت آوردن قددرت ،شدرح داد« :بددون اتومبی هدا ،هواپیماهدا و
بلندگوها نمی توانستیم آلمان را فتح کنیم .این سه ابزار فنی ،ناسیونال سوسیالیسم را قدادر
میسازد تا مبارزهای شگرف را پیش ببرد .دشمنان مدا سدرانجام شکسدت خواهندد خدورد
چراکه اهمیت این سه ابزار تبلییاتی را دستکم گرفتهاند53»...
استفادهی بیحد از نشانها .دیداری د چهرههای تبرداران روم قدیم یا صلی شکسته،
شنیداری د «یا ،یا ،آزز [در ایتالیا]  »Eia Eia Alalaیا «های هیتلر» ،جسمانی د سدالم
رومی و غیره.
تکرار د فاشیسم با تکرار خستگی ناپذیر شعارهایش آن را چون چکشدی بدر جمجمده
فرو میکوبد .هیتلدر مینویسدد« :تواندایی شبیهسدازی تودههدای عظدیم محددود اسدت،
فهمشان کم و حافظهشان ضعیف است .پس تمام تبلییات مؤثر ما باید منحصر بده چندد
مسیله شود و تا آنجا که ززم است به شک کلیشهای بیان شود تا اینکه آخرین نفر حاضر
نیز ایدهی ما را در کند 54».هرچند ممکن است این عملیات اجرایی ،خامدستانه به نظر
برسد اما در عم موفو شد .وقتی شخصی به کدرات ایدن سدخنان بدیروح را بشدنود ،در
نهایت آنها را گفتههای ذهن خود میپندارد و از راه یافتن آنها در بیان گویندده احسداس
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وجد می کند55.

قدرت کلمه د تبلییات گفتاری مؤثرتر از تبلییات نوشدتاری اسدت .هیتلدر همیشده از
«قدرت معجزهگر کلمات» به خود میبالید ،قید رازآمیدزی کده در میتینگهدای عمدومی
شنونده و گوینده را یکی میکند .او به «میتینگهای تودهای» رغبتی تمدام داشدت چراکده
شخصی و مستقیم بودند و بر جمعیتدی عظدیم تدیثیری واقعدی گذاشدته ،آنهدا را جدذب
میکرد 56.و از رادیو که گفتههای آدمی را به همهجا حتدی دورتدرین روسدتاها میفرسدتاد
متشکر بود.
ُ
تلقین د موسولینی از دکتر لوبن آموخت کده جوامدع بینهایدت تیثیرپذیرندد و اینکده
رهبران از ی «جذابیت واقعا آهنربایی» 57بهرهمندند .هیتلر این را «تیثیر شگفتی کده آن
را تلقین توده مینامیم» 58عنوان کرد .تمام هنر تبلییات فاشیستی ،خلو مداری بر گرد این
جریان رازآمیز است .ولپه میگوید« :حالت سخن گفتن موسدولینی چدون عمد بدود .او
آنچنان در به دست گرفتن روح شنوندگانش موفو بود ،چنان در برانگیختن احساسات در
آنها استاد بود ...که گویی تصاویر را احاار میکرد 59».روزنامهنگاری هیتلر را اینگونه
توصیف کرد« :میانگین جمعیت آلمان ،بدازوانش بداز ،دسدتهایش در هدم فدرو رفتده،
موهایش افشان به روی ابروها با رگهای ورمکرده ،صدایش خفه و جذبهای با اوست کده
با جمعیت ارتباط دارد60».
گردآوری جمعیت کالن و ظاهر تماشایی د هنگدامی کده تودههدای بدزرگ انسدانی در
جایی گرد میآیند و پیشزمینهای مناس آنها را رهسپار میسازد ،دیگر این جریان بدرای
گسترش نیازی به گویندگان ندارد ،خدودش جهدت خدودش را پیددا میکندد و بدا قددرت
خودش مست میشود .فاشیسم در اینگونه مناظر برتری دارد .مگر مطمئن نیستیم کده در
آلمان «رهبر بزرگ مردم را قاب نمی داند که به نوعی مربوط بده او باشدند .او عالقمندد بده
تکرار و تمرین است و با جهتدهی به تودهها ،خطوط ،رنگها و موزونی جندبش بیگانده
نیست61».
هیتلر گونهای میز خطابه و میکروفن داشت که حرفهایش را پخش میکرد .همچنین
می توانست از این میز با استفاده از تعدادی کلیدهای الکتریکی قدرت نورافکنها را کم و
زیاد کند .او به عالوه میتوانست با فیلمبردار ارتباط مستقیم برقدرار کندد و بده او عالمدت
شروع فیلمبرداری بدهد62.
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«با هم حرکت کردن» و یونیفرم ک بت د رژهی گروههای فاشیستی تیثیری مشابه داشدته
است zusammen marschieren( .د حرکت با هم!) اینجدا ،جریدان نیدازی بده آفدرینش
ندارد چراکه این آفرینش پیوسته با موج مردمانی که یونیفرمهایشان آنان را دارای شخصیتی
یگانه میکند بازتولید میشود .و این جریان با مردمانی کده آندان را در حدال رژه میبینندد
ارتباط کام دارد .جمعیت خود را تحسدین میکندد د ایددهال گدرا میشدود ،تصدفیه [ی
روحی] میشود و [خود ،سراسر] به ارتش در حال رژه تبدی میشود.
8
در خاتمهی این تحلی این پرسش پیش میآیدد :جنکبش ککارگری بکرای نبکرد بکا رازورزی

فاشیسم چه کرد؟ در ایتالیا و در آلمان ،سوسیالیستها در این زمینه بهکلی ناتوان بودندد.
دزی این ناتوانی را تحلی میکنیم.
برخی از این دزی  ،منطقیاند و از ماهیت سوسیالیسم برمیخیزند1 :د سوسیالیسدم
بیشتر ی مفهوم علمی است تا مذهبی .بنابراین بیشتر به هوش و استعداد و خرد متوسد
می شود تا به حس و تصور .سوسیالیسم از ایمانی که بدون بحث پذیرفتده شدود اسدتقبال
نمیکند بلکه خود ،انتقادی خردمندانه بر سیستم سرمایهداری و نیازمندیهای اشدخاص
وارد میکند و پیش از هواخواهی خواستار گوندهای تدالش شخصدی [برآمدده از] خدرد و
قااوت است .بیشتر به میز متوس میشود تا به چشدم یدا اعصداب و بدا آرامدش در پدی
متقاعد کردن خواننده یا شنونده است و نه اغفال و تحری و هیپنوتیزم او.
بیش روشهای تبلییاتی سوسیالیسم نیداز بده جدوانگرایی و مددرن شددن دارندد،
سوسیالیسم باید بیشتر خود را در دسترس تودهها قرار دهد و با آنان به وضدوح و بدا زبدان
صریح و مستقیم و قاب در سخن بگوید .حتی به نفعش است که از نشدانها و شدعارها
سود جوید .اما نمیتواند چون فاشیسم برای فرار از هودافشاگری به غرایز پست جمعیت
متوس شود .بر خالف فاشیسم ،تودههکا را حقیکر نمیشکمارد بلکده بده انسدانها احتدرام
میگذارد و از آنان می خواهد که بهتر از آن شوند که هستند ،که تبدی بده پرولتدر آگداهی
شوند که سوسیالیسم میگوید .سخت میکوشد تا سطح تفکر و اخال شان را ارتقا دهد.
2د سوسیالیسم فراتر از هر چیز دیگدر در پدی بهبدود شدرایط مکادی کدارگران اسدت و
نمی تواند چون کلیسا و فاشیسم خواری متاع دنیا را به نام «مذه » تلقین کند.
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به عالوه ی این دزی که ذاتی ماهیت سوسیالیسم هستند ،دزی دیگری وجود دارندد کده
برخاسته از انحراف سوسیالیسم میباشند.
1د سوسیالیسم جنبشی قدیمی است که شعلهی ریشدهایاش را از دسدت داده اسدت.
گرچه در آغاز ،بهبود شرایط مادی کارگران را در نظر داشت و وعده داد که در تاریخ دوری
«خوشبختی را در زمین» بپراکند ،این حقیقت را روشن ساخت که دسیت ییافتن بیه ایدن
بهبودیها در حدال حاضدر و ایدن «بهشدت زمیندی» در آیندده نیداز بده نبدردی بیوقفده و
آشتیناپذیر ،نبردی آغشته به رنج و ایثار دارد.
و در واقع سوسیالیسم کنونی بیش از هر جنبش دیگری نیازمند ناخودپسدندی و ایثدار
پیشروان و مبارزانش است .و بیشتر از هر جنبش دیگری قهرمدان و شدهید داشدته اسدت.
گرچه ماتریالیستها ،انقالبیهای پرولتری به قول مارس مارتینده« ،تنهدا ایددهآلگراهای
دنیای مدرن بودند» ،63امدا سوسیالیسدم کمکدم منحدرف شدد .بده ایدن بداور رسدید کده
مزیتهای آسانیابی چون «بهشت روی زمین» میتواند بدون نبدرد و ایثدار و بدا الگدوی
حاضر آمادهی «همکاری طبقاتی» به دست آید .برای پی گیری منحنی این انحدراف ززم
است تا تمام تاریخ جنبش کارگری در ایتالیا و آلمان را از آغاز تا زمان جنگ د که فراتدر از
محدودهی مطالعهی ماست د در نظر آوریم .ززم خواهد بود تا عصر طالیی سوسیالیسدم
ایتالیا را به یاد آوریم و به سالهای  1890تا  1900بازگردیم ،سدالهای نبدرد قهرمانانده در
ُ
برابر بورژوازی .گرگولینی با یقین میگویدد« :حقیقدت ایدن اسدت کده در عصدر طالیدی
سوسیالیسم جوانان به سوی آن هجوم بردندد و بدا حرکتدی پربدار بده حرکدت خدود ادامده
دادند 64».پس ززم خواهد بود تا غر شددن تددریجی سوسیالیسدم در بداتال «آرامدش
اجتماعی» و پارلمانتاریسم را نشان دهیم و سپس رشد بوروکراسی اتحادیههای کارگری و
تعاونیهای محافظهکار را که تمام هدفشان تجارت کردن و بده دسدت آوردن کم هدای
جدید مالی برای خود و حتی سفارشهای حکومتی در دورهی جنگ بود دنبال کنیم.
در آلمان نیز ززم خواهد بود تا با سالهای قهرمانانهی  ،1880-1890سالهای تلدخ
نبرد طبقاتی آغاز کنیم و با گرگور اشتراسر همسخن شویم« :آن ایمدان ،آن آرزوی مفدرط،
آن احساساتیگرایی میلیونها انسان ...این حزب که آدم آتشینمزاجی چون ببد  Bebelرا
بزرگ کرد و هزاران قل سوزان با چشمپوشی از خود ،خود را وقف آن کردندد 65».سدپس
انحراف تدریجی سوسیال دموکراسی را مشاهده میکنیم کده در جسدتوجوی همکداری
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طبقاتی بود و خود را در حزب عامیانهی «اصالحات دموکراتی » مستحی کرد .روزنبرگ
ناسیونال سوسیالیست نوشدت« :آلمدان مارکسیسدتی فاقدد اسطورهشناسدی اسدت ،دیگدر
آرمانی ندارد که به آن اعتقاد داشته باشد و برای آن بجنگد .دیگر قهرمانی به ارتش کارگران
مبارز معرفی نکرده اسدت 66».ززم خواهدد بدود تدا بوروکراسدی کدارگری محافظدهکار را
توصیف کنیم که در نظم موجود نشانده و خدوب تیذیده شدد و حاضدرخدمتی کشیشدان
ردهباز را کرد که در خانههایی میزیستند که با پنیهای دست* کارگران ساخته شده بود و
آنها را «خانههای مردم» مینامیدند .یافتن کرسی قانونی با شدیلی راحدت در ادارههدای
کارگری تبدی به قانون زندگی رهبران منحرف سوسیالیسم شد .آنها دیگر اعتقداد ندارندد
بلکه خوشند و گروهها را در خدمت خود میخواهندد ،گروههدایی بددون آرمدان کده تنهدا
جذب منافع مالی میشوند.
2د در همان زمان ،در زمینهی دکترین ،سوسیالیسم یکی از مفاهیم ضروری خود را به
کندداری انددداخت« :ماتریالیسددم تدداریخی» .سوسیالیسددتهای اولیددهی طرفدددار مددارکس
ماتریالیستهایی بودند با این در که« :ابزار تولید در زنددگی اقتصدادی معمدوز فرآیندد
اجتماعی ،سیاسی و زندگی معنوی را محدود میکند 67».برخالف «ایدهآلیست»هدا کده
برایشان ژرفترین نیروی محر تاریخ ،ایدهی عدالت و حدو اسدت کده بشدریت دارای
آنها است و به تدریج در طی اعصار و قرون آنها را به دسدت مدیآورد ،68سوسیالیسدت
ه ای کنونی بر این باورند که روابط تولیدی و روابط اقتصادی انسانها با یکددیگر نقشدی
مهمتر در تاریخ بازی میکنند .اما اگر بر پایهی اقتصادی تیکیدد میورزندد د کده پیشدتر
بسیار از آن غفلت شده بود د به هیچ وجه «روبنای» حقوقی ،سیاسی ،مدذهبی ،هندری و
فلسفی را بیارزش نمی دانند .آنها معتقدند که پایه ،سازندهی همه چیز است اما بدا ایدن
وجود روبنا ارزش خود را دارد و جزپی ززم در تاریخ و زندگی است69.
اما مارکسیستهای منحرف شده معتقدندد کده تنهدا «مارکسیسدم» و «ماتریالیسدم»
است که عوام انسانی را خوار میشمارد .آنها شک ها ،آمارها و درصدها را جمدعآوری
و با دقت زیادی دزی ژرف پدیدههای اجتماعی را مطالعه میکنند .اما بدا افتدادن در دام
مطالعه د با همان دقت روشی که در آ گاهی انسان بازتا مییابد دد و افتدادن در دام نفدوذ
روح بشر ،واقعیت هستی این پدیدهها را فراموش میکنند.
*  ،pennigپول خرد.
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از این رو اگر آنها تنها به عوام مادی عالقهمند باشدند ،قطعدا درنمییابندد کده چده
چیزی تودههای تهیدست رنجور را به سمت مذه میکشاند و چرا این خرده بورژواها،
ّ
دهقانان ،تحصی کردههای جوان و جواندان بیکدار ،افدرادی نشددند مسدلط بدر حقیقدت
مارکسیستی تا بتوانند به روشنی خطاهای سیستم سرمایهداری را تقبیح کنند و بده درسدتی
دزی اقتصادی ظهور فاشیسم را تحلی نمایند.
بیش جنبش سوسیالیستی در پی ابقا و بهرهبرداری از گرایشات رازورزانهی تودههدا
نیست .اما در عوض ،ریشههای مادی احساسدات مدذهبی را بدا منسدوخ کدردن سیسدتم
َ
سرمایهداری ،این منبع رنج و بینظمی ،ویران میکند .مطمئنترین راه فرونشاندن اشدکال
رازورزی واپسگددرا (مددذه «سددنتی» و مددذه «فاشیسددتی») جلددو انددداختن زوال
سرمایهداری و ظهور سوسیالیسم است .اما سوسیالیستها در انتظار موفقیت با حقیقتدی
آشکار مواجهند که باید آن را در نظر بگیرند :بقای احساسات مذهبی.
میتوان با تیییر شک مذه گرایی آن را مورد اسدتفاده قدرار داد کده جانشدینی عدالی
برای رازورزی فاشیستی است« :ایدهآلیسمی» که فریبنده نیست چراکه بر پایدهی واقعیدت
است و هر دو پایش به روی زمین است و توسط مفهدوم علمدی تداریخ و مقصدد عدالی و
«روحانی» پایان از خود بیگانگی انسان راهنمایی میشود.
اما سوسیالیستها توانا به انجام این کار نیستند چراکه در بداتال همکداری طبقداتی
فرو رفتهاند و همچنان به «بیارزشی ماتریالیسم برای عام انسانی» قاپلند .هزاران مدرد و
زن و انسان بالک که میسوزند تا چیزی [هرچند اندد ] بده دسدت آورندد ،هرگدز جدذب
سوسیالیسم تحلی رفتهای نمیشوند که دسدت بده دامدن پارلمانتاریسدم فرصدتطل و
اتحادیههای کارگری عادی شده است .سوسیالیسم میتواند نیروی جاذبش را تنها زمدانی
به دست آورد که به تودهها بیاموزد که به دست آوردن «بهشت روی زمین» ،هددف غدایی
سوسیالیسم ،نیاز به نبرد و فداکاری دارد.

بخش چهارم
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رازورزی کافی نیسدت ،هدیچ شدکمی را سدیر نمیکندد .همدهی افدراد تشدکی دهنددهی
گروههای فاشیستی به یکسان متعص نیستند و حتی متعص ترینشان منافع مادیشان را
فراموش نمی کند .نگرانی برای این منافع در ضمیر ناخودآگاهشان نهفته اسدت .فاشیسدم
باید همچنین درمانی عملی برای بیماریهایی که از آن در رنجند مطرح کند تا بتواند آنان
را اغفال کرده ،شور و شو شان را همچنان حفظ کند .گرچه بایدد در خددمت و مدزدوری
سرمایهداری د و این همان چیزی است که فاشیسم را از پایه از حزبهای بورژوایی سنتی
متفاوت میکند د نمایش سرمایهستیزی بدهد.
اگر این سرمایهستیزی را از کمی نزدی تر ببینیم ،بهکلی با سرمایهستیزی سوسیالیسم
متفاوت است ،در حقیقت ،در سرشتش هرده بوراوایی است .پس فاشیسم با ید تیدر دو
نشان میزند :از سویی با ترجمان صادقانهی واپسگرایانهترین آرزوهدای طبقدهی میدانی،
چاپلوسی آن را میکند و از سویی دیگر ،تودههای کارگری را بهویژه آنان که فاقدد آگداهی
طبقاتیند (بخش  )2با سرمایهستیزی آرمانگرایانه و بیزیانی که سب رویگردانی آنها از
سوسیالیسم اصی میشود تیذیه میکند.
اما این «شاهکلید» عوامفریبیها همه را راضی نمیکند .بنابراین فاشیسم مجبور است
تا به زبانی رادیکالتر سخن بگوید ،بدون پیچیدگی و قاب فهم بدرای کدارگران و دهقاندان
خردهپای تشنهی زمین.
خواهیم دید که آنان ،این [چیزی] که خود را «سوسیالیسم» مینامد ،در کالم بسدیار
بعید میدانند .خواننده خواهد پرسید که آیا حرکت به سوی چنین رنجهایی بدرای تشدریح
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این فخرفروشیهای کالمی واقعا سودمند است؟ هم فهم اینکه عوام فریبان فاشیسدت از
چه شعارهایی برای مسحور کردن پیروانشان استفاده کردند و هم تشخیص فاصدلهی بدین
حرف و عم در اینجا نیاز به عم متعهدانه دارد.
1
بازی فاشیسم این است :خود را ضد سدرمایهدار نامیددن امیا حملدهی جددی نکدردن بده
سرمایهداری .ابتدا میکوشد تا سرمایهستیزی تودهها را به ملیگرایی بددل کندد .وظیفدهای
آسان! آنچنانکه دیدهایم در تمام دورهها ،خصومت طبقهی میانی با سرمایهی کالن همراه
ّ
با پیوستگی محکم به ایدهی ملت است .در ایتالیا و بهویژه در آلمان ،تودهها نیدز مسدتعد
اعتقاد به این امر هستند که دشمنی سدرمایهداری خدودی کمتدر از دشدمنی سدرمایهداری
خارجی است (بخش  .)2از این رو فاشیسم با منحرف کدردن سرمایهسدتیزی تودههدا بده
سوی «پلوتوکراسی بینالمللی» در حفاظت از حامیان مالیاش در برابر ناراحتی مردمدی
موفو عم میکند.
در ایتالیا
بسی پیش از جنگ ،سندیکالیستهای مکت سورل  Sorelد که بعدها فاشیسدت شدد دد
سندیکالیسم انقالبی شان را به ناسیونالیسدمی کده بده طدور قطدع در حدال پیشدرفت بدود
چسباندند .روسونی  Rossoniکشف کرده که «سرنوشت کارگران ایتالیا از سرنوشت ملت
ایتالیا جدا نیست ».زبریوز  Labriolaخواستار حو ایتالیا در بختآزمایی برای راهنمایی
جنگ صلیبی در برابر اروپای پلوتدوکرات شدد 1.سندیکالیسدتها و ملیگراهدا در اعدالم
کردن ایتالیا به عنوان پرولتاریای بزرگ به یکدیگر پیوستند 2.موسدولینی در نوشتههایشدان
کاوش میکرد .از  1915تا  1918مدام تکرار میکرد که «جنگ بایدد رضدایت اجتمداعی
ّ
ّ
پدید آورد 3».و بعدها گفت که میثا ملتها «تنها گونهای مقررات ایمنی ملتهای موفو
ّ
در برابر ملتهای پرولتر است 4».روکو Roccoی وزیر گفدت« :نده تنهدا مشدک داخلدی
بلکه مشک بینالمللی توزیع ثروت وجود دارد ».و ملتهای فقیدر را در برابدر ملتهدای
غنی قرار میدهد« :پرولتر ایتالیایی در مقایسه با ملتهای رقی از شرایط نامناس مردم
کشورش بیشتر رنج میبرد تا از آز یا طمع کارفرمایدانش ».بندابراین بدرای بهبدود شدرایط
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تودههای ایتالیایی نخست ززم اسدت تدا شدرایط بینالمللدی «ملدت پرولتاریدا» را بهبدود
بخشیم5.
در آلمان
درکسلر  Drexlerبنیانگذار حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت در سدال  1919بیدان داشدت:
«آلمان از هم گسیخته قربانی آز قدرتهای غربی اسدت 6».مدولر وان دن بدرو بدا بیدان
اص ملت پرولتری نوشت« :اگر عدالت سابقهداری برای ملتهدا وجدود نداشدته باشدد،
سوسیالیسم نمیتواند به بشر عدالت ارزانی دارد .کارگران آلمانی باید بدانند که هرگز پیش
از این ،چون امروز بردهی سرمایهداری خارجی نبودهاند ...نبردی که پرولتاریدا بده عندوان
مظلومترین بخش ی ملت ستمدیده در راه آزادی انجام میدهد جنگی داخلی اسدت کده
علیه خودمان نیست بلکه در برابر بورژوازی جهانی است7».
اما این گرگور اشتراسر بود که تبلییاتچی شاخص و خسدتگیناپذیر ایدن تلفیدو شدد:
«صنعت و اقتصاد آلمان در دسدتان سدرمایهی مدالی بینالمللدی بده معندای پایدان تمدام
امکانات آزادی اجتماعی است ،پایان تمام رسیاهای آلمان سوسیالیستی ...ما آلمانیهای
جوان نس جنگ ،انقالبیهای ناسیونال سوسیالیسدت و سوسیالیسدتهای پرشدور علیده
سرمایه داری و امپریالیسم تجسم یافته در پیمان ورسای پیکار مدی کندیم ...مدا ناسدیونال
سوسیالیستها با دوراندیشی دریافتهایم که میان آزادی ملی مدردم و آزادسدازی اقتصدادی
طبقه ی کارگر آلمان ارتباط وجود دارد .ما سوسیالیسم آلمانی را پدید خواهیم آورد کده تدا
زمان آزادی آلمان به طول خواهد انجامید!» 8گوبلز این را در قاعددهای عجید خالصده
میکند« :هدف سوسیالیست آلمانی چیست؟ میخواهد که آیندهی آلمان ،هیچ پرولتری
نداشته باشد .هدف ناسیونالیست آلمانی چیست؟ میخواهد که در آیندهی آلمدان دیگدر
پرولتاریای جهانی وجود نداشته باشد .ناسیونال سوسیالیسم چیزی نیست جز تلفیو ایدن
دو مفهوم9».
2
آیا همچنان بدل کردن سرمایهستیزی تودهها به چیزی دیگر ممکن خواهدد بدود؟ دومدین
سپر بالی فاشیسم د در شرایط دلخواه د یهودیها بودند.
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یهودیستیزی به حالت نهان در ضمیر نیمهآگاه طبقهی میدانی وجدود دارد .در تمدام
قرن نوزدهم ،خرده بورژوازی قربانی پیشرفت سرمایهداری تمای داشت که دشدمنانش را
فقط رباخواران ،بان داران و خرده بازرگانان یهودی بداندد .توسدن  Toussenelفرانسدوی
برای کتاب فئودالیسم مالی خود عنوان فرعی «یهودیان ،پادشداهان معاصدر» را برگزیدد و
نوشت« :بده تمدام پدیدآورنددگان انقدالب نصدیحت مدیکنم کده بان هدا را از یهودیدان
بگیرند ».فاشیستها در بهرهبرداری از موضوع نژادپرسدتی بده خشدنودی طبقدهی میدانی
اطمینان داشتند و نارضایتی مردم و گدرایشهیای ضدد سدرمایهداری تودههدا را بده سدوی
یهودیها منحرف و به این مرمیب از پشتیبانان مالی خود حمایت میکردند.
در ایتالیا
در ایتالیا ،یهودیان در اقلیت مطلو بودند (پنجاه یا شصت هزار نفدر از جمعیدت چهد و
چهار میلیونی) و این عوامفریبی فرصت کمی برای موفقیت داشت ،گرچه فاشیسم به هیچ
وجه از آن غاف نماند .روزنامهی ای ِت ِوره  Il Tevereپس از چداپ منشدور کدارگری بیدان
ّ
داشت که اکنون زمان تسلط بانکداران یهودی سرآمده است« 10.افراطیهدای» فاشیسدت
بهآسانی حسابهای نادرست اقتصادی رژیم خود را به عمل بانکداری بینالمللی یهکود
نسبت میدادند11.
تا ژوییهی  ،1938فاشیسم ایتالیا به تقلید از متحدش هیتلدر و بدرای منحیرف کیردن
موجه از مشکالت جاریاش ،یهودیستیزی را به زرادخانهی عوامفریبی خود افزود.
در آلمان
یهودیستیزی در آلمان بسیار محبوبتر شد .از نظدر عدددی یهودیدان تنهدا ید درصدد
جمعیت آلمان را تشکی میدادند ّاما پس از جنگ هجوم ناگهانی بدیش از یکصدد هدزار
مهاجر یهود از لهستان ،اکراین و لیتوانی« ،مسیلهی یهود» را از نو زنده کرد .نقش یهودیان
در زندگی اقتصادی ،سیاسی و معنوی قاب توجه بود .در ر س بان ها بده انددازهی کدافی
یهودی وجود داشت تا به امور مالی عالی هویتی یهودی ببخشد کده تودههدا نیدز آن را بده
راحتی پذیرفته بودند ،در بازی هدرم ادارههدای بدزرگ و فروشدگاههای تد نرخی آنقددر
یهودی وجود داشت تا خشم دکانداران کوچ را به سدوی ایشدان براندد ،در امدور مدالی
آنگلوساکسون که آلمان بدهکارش بود ،آنقدر یهودی برجسته بود کده آلمانیهدا خدود را

عوامفریبی فاشیسم :سرمایهداری «سرمایهستیز»

93

بردهی «دنیای یهود» بپندارند و در میان محتکران و سدودبران بدازار بدورس نیدز آن انددازه
یهودی بود تا سرمایهگذاران کوچ آنان را مسئول ورشکستگیهای خدود بدانندد .نیدز در
رده های بازی احزاب مارکسیست به قدر کافی یهودی پر جن و جوش و درخشان وجود
داشت تا مارکسیسم و سرمایهداری را پیوند یافته و بان داران و کارگران یهود را بدر اسداس
طرح فاش شدهی پروتکل بزرگان صهیونیست د افسانهای که در قرن نوزدهم جع شد د در
تسلط این قوم بر جهان متحد نشان دهد .سرانجام و مهمتر از همه اینکه در طبقهی میانی
و در حرفههای آزاد د پزش  ،خرده دکاندار ،وکی  ،روزنامهنگار ،نویسدنده و هنرمندد کده
مورد نفرت رقیبان «آریایی»شان بودند د به اندازهی کافی یهودی بود تا بده هنگدام ،خشدم
رهای مردم را در برابر آنان و در نتیجه حمایدت اربابدان صدنایع و باند داران «آریدایی» و
حتی بزرگ متخصصان امور مالی یهود را نیز ممکن سازد!12
نیرنگ ناسیونال سوسیالیسم تبدی کردن سرمایهسدتیزی پیدروانش بده یهودیسدتیزی
است .گوبلز نوشت« :سوسیالیسم تنها در مخالفت با یهودیها به دست میآید و چون ما
ضد سامی هستیم ،خواهان سوسیالیسم میباشیم13».
در نتیجه ،شاگرد جادوگر در قصیدهی مشهور گوته  Goetheزندانی همدان روحهدای
شیطانی شد که به آنان پناه برده بود و با اپتالف مهی قدرتهای بزرگ که خدود ،آنهدا را
علیه خودش متحد کرد ،محاصره گردیدد و رودررو بدا وضدع دشدوار «بدودن یدا نبدودن»،
تصویر هذیانی هر مشک آزارندهای را در یهودیها میدید و نه تنها آنها را سپر بدال کدرد
که پیشکار شیطان نیز نامیدشان :آنهدا در داخد  ،دشدمنان شکسدتناپذیر و در خدارج
مدیران تشکیالت محاصره کنندهی جهانیاند .و میپنداشت که این بدنههای خدارجی را
«یا باید کشت یا اینکه او را خواهند کشت».
او در جنون آزار رساندنی که به خود نیز آسی میزند ،چدون هدرود  ،Herodهمده را
قت عام میکند .حتی از کودکان معصوم نیز نمیگدذرد چراکده آنهدا ایدن قدوم جدنزده را
جاودان میسازند .کشتار در اروپدای شدرقی بده دلید بیشدتر بدودن جمعیدت یهودیهدا
سنگینتر بود .آلمان این ناحیه را که فتح کرد ،آنجدا را بداروی شدرقی رایدش سدوم کدرد.
بنابراین ،یهودیستیزی که دیگر تبددی بده تبعدیض ندژادی شدده بدود بده عندوان نیرنگدی
عوامفریبانه مورد بهرهبرداری قرار گرفت و به شک لئیمانهترین نس کشدی تمدام دورانهدا
بروز یافت.
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3
گرچه فاشیسم تودههای مردمی را بدهویژه در برابدر «پلوتوکراسدی بینالمللدی» و یهودهدا
برمیانگیزاند اما نمیتواند د بدون رسوا کردن خود د از حمله بده بدورژوازی بدزرگ خدود
پرهی کند .اما رجزخوانی فاشیسم در برابر بورژوازی بزرگ ،اگر بهدقت به آن گوش دهیم،
به هیچ وجه سوسیالیستی نیست.
دشمنی طبقه ی میانی با بورژوازی بزرگ فر نمایانی با دشمنی طبقدهی کدارگر بدا آن
دارد .طبقهی میانی در آرزوی حذف طبقهی بورژوازی بزرگ نیسدت بلکده میخواهدد تدا
خود نیز تبدی به بورژوازی بزرگ شود .فاشیسم که خدود را بورژواسدتیز اعدالم میکندد و
«انحراف» بورژوازی بزرگ را به ُسخره میگیرد ،قصد حمله به نظدم اجتمداعی موجدود را
ندارد ،بلکه ترجیحا میخواهد آن نظم را با تزریو خون جدیدی از نو برقرار سدازد ،خدون
عوام .بنابراین چاپلوسی طبقهی میانی را میکند در حالی کده همزمدان تودههدا را از نبدرد
طبقاتی و سوسیالیسم پرولتری منحرف میکند.
در ایتالیا
ُ
ُ
گرگولینی با توصیف اینکه «بورژوازی بزدزنه ،حمله به انسانهای مهذب را نهی میکند
و با کرختی ،در فهم [امور] مشدک دارد» ،بدورژوازی را بده سدخره میگیدرد 14.زنتزیلدو
 Lanzilloدر زمان اشیال کارخانهها نیز« ،بورژوازی پست ،زشت ،فاسد و تباهی یافتده»
را به ریشخند میگیرد 15.اما اینجا دم خروس پیدا میشود .بدرای زندده کدردن «تدوان»16
بورژوازی بزرگ باید استعدادهای جدیدی به صحنه آیند« :قانون پویای تاریخ اجتماعی»
طرحی را اعالم میدارد که در پنج اکتبر  1924از سدوی کنگدرهی «اتحادیدهی کدارگری»
فاشیستی به ر ی گذاشته شدد و عبدارت بدود از تیکیدد کمتدر بدر نبدرد آشدتیناپذیر میدان
طبقهها ...نسبت به نبرد تواناییها ،یعنی ،نبدرد هددایت شدده از جاند گروههدای میاهر
حرفهای که استعداد و موانایی پذیرفتن مدیریت را در برابر گروههایی که توانایی انجام ایدن
عملیات فرماندهی را از دست دادهاند ،دارا میباشند ...ترجمهی این دشوار به زبان آشدنا:
بورژوازی بزرگ باید به تدریج جایی برای «شایستگان» د یعنی فاشیستهای عامی د بداز
کند.
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در آلمان
نازی ها بورژوازی بزرگ را فرزند سر به راه خود کردند .هیتلر به قدر کافی صفت در اختیار
نداشت تا به وسیلهی آنها بورژوازی بزرگ را بده بداد ناسدزا بگیدرد .او «بزدلدی مثدالی»،
«فرتوتی»« ،پوسیدگی معنوی» و «دیوانگی» بورژوازی را به بداد تمسدخر میگرفدت .امدا
بعدمر منظور واقعی او هویدا شد :او مینویسد ززم است «بدانیم که طبقهی کشاورز پدی
در پی با جریان خون تازهای که از طبقهی پایینتر میآید از نو احیا میشدود» 17.اگوسدت
وینیگ  August Winnigکتابی کامد را بده ایدن موضدوع اختصداص داد کده میموریدت
تودههای مردمی جوان کردن نظم کهنسال اجتماعی و بازتولید طبقهی قانونگذار خسته و
رنجور است« :مادهی خامی که عبارتست از پرولتاریا استعداد آفرینش ارزشهای جدیدد
خود و عقاید خود را دارد و این نیروها را به جوامع کهنه ،نه برای ویرانی آنها بلکده بدرای
جوانتر کردنشان ،تزریو میکند18».
4
اما فاشیسم نمیتواند از مشک داشتن با سرمایهداری ،مگر با رسوایی خود ،اجتناب کند،
هرچند که سرمایهستیزیاش بسیار متفاوت از سوسیالیسم پرولتری است.
سرمایهستیزی طبقهی میدانی در نهایدت ،سدازماندهی افتخداری دارد .نظریدهپردازان
خرده بورژوا از قرن نوزدهم نه به سرمایهداری مولد که به سرمایهداری تنبل د وامدهنددگان
و بان داران د حمله میبردند .توسن در کتاب فئودالیسم مالی خود ربداخواری را کده بده
«کار ملی فرانسه ،مالیات دو سالیانهی دوبیلیونی تحمی میکند» تقبیح کرده درخواسدت
انحصار دولت بر بان ها را دارد .پس از سنسیمون  ،Saint-Simonپرودون  Proudhonبا
اعتقاد به اینکه «عالقه به پول ...سنگینترین زنجیر در کدار و غیدر عادزندهترین گوندهی
مالیاتبندی بر مصرف است» ،ایدهی «اعتبار دوجانبه تا حددی کده هدیچ بددهی بداقی
نماند» که در نتیجهی آن «هر کارگر تبدی به پیمانکاری مستق » میشود ،مهرح کرد.
فاشیسم نیز به نوبهی خود ،حمالتش را به «سرمایهی استقراضی» متمرکدز میکندد و
بدین ترتی آرزوهای طبقهی میانی را بیان میدارد ،در حالی کده تودههدای کدارگری را از
نبرد در برابر سرمایهداری به مثابه ک باز میدارد.
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در ایتالیا
بیشتر درخواسدتهای بنیدادین برنامدهی فاشیسدتها در سدال  1919در برابدر بان هدا و
سرمایهی استقراضی سوگیری شده بود« :انحالل رستهها ،توقیف همده ندوع باند داری و
سفتهبازیهای بازار بورس ،اعتبارات دولتی از طریو ایجاد ی سازمان ملی توزیع اعتبار،
جلوگیری از درآمدهای نادرست ،اضافه مالیات ویژهی تدریجی بر سرمایه »...موسولینی
در شمارهی  19ژوپدن  1919روزنامدهی پوپولتو دیتالیتا  Popolo d’Italiaنوشدت« :ایدن
چیزی است که اکنون برای خزانهداری در نظر داریم :یا صداحبان دارایدی از خدود سدل
مالکیت می کنند یا ما کهنه سربازان جنگی را برای مقابله با این موانع اعزام کرده ،آنهدا را
سرنگون میکنیم».
در آلمان
در عوامفریبی ناسیونال سوسیالیستی ،نبرد در برابر سازمانهای اعتباری سرمایهداری نقش
پراهمیتی داشت .برنامههای گوناگون حزب ناسیونال سوسیالیست نظدارت و حتدی ملدی
کدردن بان هدا را پیشدنهاد میکدرد .بنددابراین در اکتبدر  ،1930گدروه پارلمدانی ناسددیونال
سوسیالیستها در رایشستاگ طرحی مبنی بر «اینکه بان های بزرگ باید بدون تیخیر در
اختیار دولت قرار گیرند» به پارلمان ارائه داد .در برنامهی نازیها ،بسدتن بان هدا ،تیییدر
اورا قرضه ی قاب انتقال به اورا بهادار غیرقاب انتقدال و در نهایدت بده اورا مشدارکتی
طرح شده بود .اما ایدهی گوتفریدد فددر  Gottfried Federبده ندام برچیکدن بردگکی سکود
درخشانترین ایده بود .فدر در آرزوی منسوخ کردن سود بدون منسوخ کردن سرمایهداری
بود .او مینویسد« :دید ما با سراب سود مقدس فری خورده است ،سود ارتباط کمی بدا
پول دارد همچنانکه گواتر با گردش خون ...برچیدن بردگی سود که نبدرد غولآسدایی [بدر
سر آن] در جهان وجود دارد ...راهح مشکالت اجتماعی و تنها وسیلهای است کده نبدرد
عظیم جهانی بین سرمایه و کار را به آزادی کارگران ،بدون آسکیب رسکاندن بکه مالکیکت و
تولید ثروت ،منتهی میکند» 19.بندابراین او سدرمایهی صدنعتی را نادیدده گرفتده ،تنهدا بده
سرمایهی استقراضی حمله میبرد چراکه کروپ هو کده در سدال  1826بددون دارایدی
ُمرد ،سرمایهی امروز شرکتش بالک بر مجموع بهنسبه کم بیست و پنج میلیون مار اسدت
در حالی که ثروت روتشیلد  Rothschildبد که با چند میلیون شروع کرده بود ،امدروزه بده
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چه بیلیون مار میرسد.
فدر نتیجه گرفت« :به روشنی میدانیم که سیستم سرمایهداری د خود سرمایه د بدالی
جان بشر نیست .تشنگی سیریناپذیر به سود سرمایهی استقراضدی مدورد طعدن و نفدرین
تمام انسانهای زحمتکش است» .از ایدن رو نیدازی بده انقدالب مارکسیسدتی نیسدت.
«سرمایه باید وجود داشته باشد و کارگر نیز ...بلشویسم تصور میکند میتواندد بیمداری را
با عم جراحی مداوا کند در حالی که دلی واقعی سمی است که باید از بین برده شود...
اما واژگونی اقتصاد د که در روسیه ناکارآمد بود د به جبههی متحدی از تمام جمعیت مولد
نیاز دارد :از کارگران یدی تحت فشار مالیاتهای غیر مستقیم گرفته تا کارکنان و کارمندان
اداری ،افزارمندددان ،دهقانددان ،مخترعددان و مدددیران شددرکتهای صددنعتی ،روشددنفکران،
هنرمندان و دانشگاهیان تا در برابر بردگی سود مقاومت کنند».
وعدهی برچیدن بردگی سود به ویژه به خدرده دهقاندانی کده تکده زمینشدان بده گدرو
گذاشته شده بود کم کرد .هنگامیکه ناسیونال سوسیالیسم به قدرت رسید ادعا کرد کده
دیگر گروگذاری زمینهایی را که معاف از تصرف و انتقالناپذیری هستند مجاز نمیداند.
اما وقتی فدر تالش کرد توضیح دهد چگونکه بردگدی سدود را در چدارچوب سیسدتم
سرمایهداری بر خواهد چید به مشک برخدورد .او خواهدان اسدتهال سدریع قرضهدای
عمومی ثابت و تمام وامها و رهنها بود بدون اینکه مشخص سازد این عملیدات از نظدر
مالی چگونه ممکن خواهند بود .و پس از اعتراض رسمی به سودها دوباره آنهدا را بدا در
پشتی آشنا کرد :سهامداران صنعتی بهراحتی به سود ثابت  5درصدی تن میدهند و تحت
نظارت دولتی «تعاونیهای اعتباری» با پایهی منطقهای و رستهای قادر خواهند بود تدا بده
نرخ منظم بر کازها و «قدرت کار» وام اعطا کنند« 20.هیچکس سودهای اند به دسدت
آمده از اندوختهها یا اورا قرضهی دولتی را به عنوان بردگی سود در نظر نمی گیرد 21».او
این جمله را در سال  1930نوشت.
5
اما فاشیسم نمیتواند بدون خود افشاگری از حمله به سرمایهداری صکنعتی بگریدزد .و در
اینجا نیز سرمایهستیزیاش بسیار ناچیزتر از سوسیالیسم پرولتری است.
دیدهایم که طبقهی میانی نسبت به طبقدهی کدارگر کمتدر بده ویراندی نیدروی محدر
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سرمایهداری د استثمار نیروی کار و اختصاصی کردن ارزش افزوده دد (بخدش  )2گدرایش
دارد .درتمام قرن نوزدهم تا به امروز ایدپولوگهای خرده بدورژوازی خدود را محددود بده
حمله به رقابت و تمرکز صنعتی کردهاند و از نیروهای مردمی خواستهاند که انحصدارهای
بزرگ (کارت ها و تراستها) را کمتر زیانآور بدانند .فاشیسدم بدرای ناید شددن بده ایدن
خواستههای واپسگرایانه چاپلوسی طبقهی میانی را کرد و همزمان تودههای کدارگری را از
سوسیالیسم پرولتری دور نمود.
در ایتالیا
ُ
گرگولینی در سال  1921با شدیدترین لحن «آقایان صنعت و تجارت کالن را که ایتالیدا را
به گرسنگی کشاندند[ ،بخوانید :طبقهی میانی را ویران کردند] »...مدورد طعدن و اسدتهزا
قدرار داد 22.بعدددها بوتددایی  Bottaiنوشدت« :مددا بایددد بدرای پیشددرفت و پیددروزی قطعددی
افزارمندان سخت بکوشیم بهویژه به دلی زیر :مخالفت با رشد فزایندهی تمرکز سدرمایه...
از نیروهای باقیمانده در اص مخالف ...مانعی نیست که کارگران ،عامد تیثیرگدذاری در
پیشرفت صنعت شوند»23.
در آلمان
در آلمان که تمرکز سرمایهداری بسدیار پیشدرفتهتر بدود ،عدوامفریبی تراستشدکنی نقدش
مهمتری داشت .گوبلز گفت« :نباید چند نفر معدود حو استفاده از اقتصاد ملی را داشدته
باشند! اما در واقع ،انحصار چند نفره مسلط است .معدودی افراد داراییهای بیشدماری
اندوختهاند .این افراد ابزار بیحد و حصری بدرای بریددن ندان روزاندهی مدردم و دزدیددن
کارشان در اختیار دارند24»...
بنابراین برنامهی سال  1920خواهان ملی شدن تمکام شکرکتهای ثبتشکده بدود .در
اینجا ظاهرا سرمایهستیزی فاشیسم به سوسیالیسم شبیه است .اما نازیها شتاب داشدتند
که قاعده را به عم درآورند .فدر به دقت توضیح داد که این ملیسازی هیچ وجه اشتراکی
با سوسیالیسم مارکسیستی ندارد ،چراکه آن مقدمدهای اسدت بدر جداسدازی و تجزیده .او
گفت« :ی صد هزار کارگر کفاش مستق دارای ارزش بیشتری برای اقتصاد مردم و دولت
هستند تا پنج کارخانهی عظیم کفش 25».برنامهی سال  1920همچنین اعالم داشدت کده
فروشگاههای بزرگ باید «اشتراکی» شده ،تجزیه گردند و به ارزانی به خرده کاسبان اجداره
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داده شوند.
ی دانشجوی جوان نازی ،این واپسگرایی «سوسیالیسدمی» را اینگونده در عبدارات
برجستهای توصیف کرده است« :ناسیونال سوسیالیسم میخواهدد حرکدت خودبدهخودی
چرخهای سرمایهداری را متوقف کرده ،ترمزی برایش بگذارد ،سکپ آن را بکه عقکب ،بکه
نقطهی شروعش برگردانده ،در آنجا ثابتش کند»26.
6
این سرمایهداری تیییدر شدک یافتده کده بده ریشدههایش بازگشدته ،مسدتلزم بازگشدتی بده
خودکفایی اقتصادی* زمانهای پیشین است .ناسیونال سوسیالیسم برنامهی نمونهای خرده
بورژوازی ،دولت بستهی تجاری را که فیخته Fichteی فیلسوف آن را در سال  1800تنظیم
کرده بود نبش قبر کرد .رقابت نفرین شده از چنین دولتی رخت بربسته است .قیمت تمدام
کازها از طریو نظارت همگانی تثبیت شده است ،هیچگونه خطر اضافه تولید یدا کمبدود
وجود ندارد ،یافتن تقاضاهای مکمد بدرای موجدودی تادمین شدده اسدت و بدرعکس.
هیچکس نمیتواند ثروتمند شود اما هیچکس نیز فقیر نیست .هدر شخصدی خددمتگزار
جامعه است و سهم عادزنهای از ثروت جامعه دریافت میدارد .اما چنین اقتصادی تنهدا
زمانی ممکن است که دولت مورد نظر کامال خود را از دنیای خارج جدا سازد و از رقابت
بینالمللی برحذر باشد .ازاینرو دولت باید انحصار تجارت خارجی را در دسدت داشدته
باشد و پول کامال داخلی را رایج کند.
27
گرگور اشتراسدر فیختده را خواندده بدود :او در چاتارده تتا انبتالل المتان سیسدتم
سرمایهداری لیبرال را رد میکند ،سیستمی که «زوالش پیشدرآمد موفقیت انقالب آلمدان
است ».و به نوبهی خود اقتصادی را پیشنهاد می کند که نه به سود بلکه به نیازهدای ملدت
ُ
یاری میرساند یا به تعبیر برادرش اتو « :Ottoبرآوردن نیازهای هر عاو جامعه در زمینهی
غذا ،پوشا و جانپناه 28».قانون نادرست عرضه و تقاضا باید منسوخ شود ،قیمت تمدام
کازها توسط دولت تثبیت شوند و توازنی مطمئن بین کمیت موجود و کیفیت مدورد نیداز
پدید آید .با این وجود ،ناسیونال سوسیالیستها مشکالت اجرایی ایدن سیسدتم را پنهدان
*  :autarkyبه معنی اقتصاد بسته و بدون اتکا به صادرات و بینیاز به جهان خارج.
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نداشتند .از این رو آنان تصمیم به تجربه کردن ایدن کدار در بخدش کشداورزی بده عندوان
نخستین حوزهای که می مواند از اقتصاد سرمایهداری لیبرال بیرون بیاید گرفتند .اما تیکیدد
کردند که «دیر یا زود ،دیگر گروههای اقتصادی باید به دهقانان بپیوندد و [خود را] با ایین
اصول سدازگار کنندد( 29».بدرای در چگدونگی بده عمد آوردن ایدن ایدده بخدش  10را
بخوانید).
چنین اقتصادی تنها پس از منسوخ شدن رقابت بینالمللی ممکن خواهد بود :نیاز به
هودکفایی یعنی تعرفههای گزاف دارد .موازنههای تجاری و صدادراتی «امدور مربدوط بده
دوران سپری شدهاند»« .هر شخصی باید نیازهای زندگیاش را روی خا خودش تدیمین
کند» 30.نخست ززم است تا به شهروندان آلمانی غذا برسانیم و سپس به فکر صدادرات
باشیم 31.کازهای آلمانی که پیشتر صادر میشدند باید در داخ کشدور بده دنبدال بدازار
باشند .نازیها اعالن داشتند کده بحدران صدنعتی نتیجدهی بحدران کشداورزی اسیت .در
نتیجهی تعرفههای گزاف ،قیمت فرآوردههای کشداورزی بدا تجدیدد نظدر بداز مدیرود و
کشاورزی اصالح شده ،توانا به جذب محصوزت صنعتی خواهد بود.
اما چگونه میتوان به این «اقتصاد بسته» دسترسی پیدا کرد؟ با اعتماد به دولدت و بده
انحصار درآوردن تجارت خارجی و پدید آوردن پول جدید که فقط برای استفادهی داخلی
و مستق از طال است .فدر نوشت« :گذر کردن از اسدتاندارد طدال شدرط ضدروری بدرای
اقتصاد سالم در رایش سوم است .اقتصادی که در آن ،دوباره کار بر پول پیشی میگیرد [و
ارزش بیشتری دارد]».
7
یکی از دامهایی که فاشیسم بر سدر راه خدرده بدورژوازی و کدارگرانی بدا ایدن طدرز تفکدر
میگذارد رستهگرایی* است .در بررسی دقیو ،سه نیرنگ آشکار در عوامفریبی رسدتهگرایی
فاشیسم به دید میآید:
 1د به کارگران با طرز تفکر خرده بدورژوایی وعدده داده شدد کده «غیدر پرولتدر» بداقی
میمانند .باید گفت این عم نمیتواند با پا کردن تقسیم شدید میدان سدرمایه و کدار و
* Corporatism
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رییس و کارمند انجام شود اما با آشتی دادن دو گروه دخی در تولیدد ،چدرا! ایدن کدارگران
مطمئنند که در «رسته»های اشدتراکی میتوانندد زنددگی خدرده بدورژوایی داشدته باشدند:
تامین موقعیت« ،حقو عادزنه» و امنیت در سالهای پیری د و مهمتدر از همده اینکده
رسسا با آنها با مناسبات یکسانی رفتار خواهند کرد درسدت مثد «همکداران» واقعدی در
اجرای وظایف تولیدی.
2د بده خدرده بدورژوازی قربدانی رقابدت انحصداری بدزرگ و در حدال پرولتدر شددن
(کارخانهداران کوچ  ،خرده تاجران و ،)...قول نظم اجتماعی جدیدد بدا الهدام از قدرون
ْ
وسطا و سالیان پیش سرمایهداری داده شد ،رژیمی که در آن نه رقابت و نه «حو داشدتن»
مطرح نیست بلکه در آن خرده تولیدگران ،سازماندهی شده و در «رستههای» مستق خود
حمایت میشوند تا دوباره ثبات و امنیت خود را بازیابند.
3د و آخرین وعدده اینکده «دولدت رسدتهای» جدایگزین رژیدم پارلمدانی طفیلدی و
بی صالحیت خواهد شد .دولتی که در آن تمام تولیدکنندگانی کده در بدندههای تجداری و
حرفهای گرد آمدهاند در بخشهای مربوط به خود حاور خواهند داشت و منافع عمومی
به نام خیر مشتر آشتی داده خواهند شد.
این اتوپیای سهگانهی خرده بورژوازی تنها ویژگی فاشیسم نیست بلکه در تمام سدهی
نوزدهم بروز یافته و شک های گوناگون واپسگرایی و تفکر خرده بورژوایی به خود گرفتده
بود.
در آخرین قدرن [هدزاره] ،خدرده بورژواهدا افسدوس صدنفهای* منحد شدهشدان را
میخوردند .لیبرالیسم اقتصادی آنان را بیدفاع به جنگ سرمایهداری پرتاب کرد .رقابدت
بیرحم آنان را خرد و وارد طبقهی کارگرشان کرد .بنابراین آنها به دنبدال سدد کدردن ایدن
ْ
حرکت رو به جلو و در آرزوی بازگشت به مرحلهی پیشسرمایهداری بودند.
حزبهای واپسگرا (حزب مونارشیست† در فرانسه) و کلیسا برای رسیدن به مقاصد
خود از این دید واپسگرایانه سود جستند و تیسیس دوبارهی صنفها را در برنامههایشدان
گنجاندند .آنان با گذشتهگرایی صنفهای قرون وسطا را جع کردند که چیزی نبدود جدز
گونهای تکذی زمخت تاریخ .صنفهای قرون وسطا در واقع کمترین شباهتی به آنچده

† سلطنتطل

* guild
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امروز از آنها تصور میشود ندارند .این صنفها لحظاتی گذرا در قرون وسطا را به خدود
اختصاص دادند و پیشرفت سرمایهداری به سدرعت سدب انحدالل آنهدا ییا تیییدر کلدی
ماهیتشان شد .آنان دیر ظداهر شددند و در قلمدرو محددودی پیشدرفت کردندد :در میدان
افزارمندان و کس و کارهای خردهپا .و حتی در این زمینده نیدز «حرفدههای آزاد» نامیدده
میشدند.
از سویی دیگر ،صنعت بزرگ که در قرون وسطا رو بده رشدد بدود از سیسدتم صدنفی
گریدزان بددود .بددورژوازی پدیددد آورندددهی ایددن صددنعت ،آن را در انجمنهددای تجدداریای
سازماندهی کرد که به کلی متفاوت از صنفها بود32.
همچنانکه روش تولید سرمایهداری گسترده میشد ،صنفها نقشی به مراتد کمتدر
در قلمرو اقتصاد مییافتند .بنابراین در فرانسه ،انحصدارهای سدلطنتی کارخاندهها ُمندادی
صنایع مدرن بودند و از طرفی موج سلطهی سیستم صنعتی شدند .وقتی تورگو Turgot
( )1776و سپس انقالب ( )1791در فرانسه صنفها را منح کردندد ،آندان پیشدتر از آن
بهخودیخود در حال احتاار بودند .سرمایهداری «آن زنجیرهایی را گسسته بود» که مانع
پیشرفتش بودند33.
به عالوه ،حتی در صنفها شکاف میدان سدرمایه و کدار ،نبدرد طبقداتی ،بسدیار زود
پدیدار شد .مهانسازری اربابان به سرعت تمام قدرت را در اختیار گرفت و تبدی شددن
کارگر روزمزد ماهر به ارباب را مشک و مشک تر کرد .این کارگر روزمدزد مداهر تدا قدرن
هفدهم پرولتر واقعی بود .صنف ی انحصار کاستی* بود« ،دژی برای الیگارشی هوشیار
و حریص»34.
اما حزبهای واپسگرا و کلیسا پیشنهاد احیای این صنفهای قرون وسطایی را دادند
که دیگر با تکام اقتصادی از ُمد افتاده بودند.
بنابراین در فرانسه در نیمهی اول ایدن سیده ،گدروه نخبدهای از نویسدندگان کاتولید
(سیسموندی  ،Sismondiبوشه  ،Bouchezویلنوو د بارژمون ،Villeneuve – Bargemont
بوره  Buretو دیگران) جنایت برآمده از رقابت را تقبیح کرده و خواستار تیسدیس دوبدارهی
ُ
سازمانهای حرفهای شدند .کنت شامبور  chambordدر نامه بته کتارگران ( )1865بیدان
داشت« :سلطنت همواره پشتیبان طبقهی کارگر بوده است» و «تشکی رسدتههای آزاد» را
* caste
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خواستار شد .پس از  1870کلیسا در دکترین خود بهطور رسمی «رستهگرایی» را گنجاند.
کنگرهی کاتولی لی  Lilleدر  ،1871اعالم داشت« :تنها راه بازگشدت بده جامعدهی آرام
پیش از انقالب ،تیسیس دوبارهی سلطهی وحدت در زمینهی کار از طریدو سدازمانهای
کاتولی است».
*
در  1894پاپ لئوی سیزدهم بخشنامهی ِرروم نوواروم را منتشر کرد کده در آن پدس
از مشخص کردن اینکه سرمایهداری «بدنه ی جامعه را به دو طبقه تقسیم کرده و ورطهای
خوفنا میان آنها پدید آورده است» ،برای درمان شرارت بازگشت به گذشته را پیشنهاد
کرد« :نیاکانمان تجربدهی طدوزنی تدیثیر صدنفها را از سدر گذراندهاندد ...پدس باعدث
رضامندی است اگر همهجا تشکی اینگونه جوامع را شاهد باشیم ».بعدها زتدور َ
دوپدن
 La Tour du Pinکه هم کاتولی و هدم سدلطنتطل بدود بدا امیددواری میگفدت کده
صددنفها کددارگران و کارفرمایددان را آشددتی خواهنددد داد و «سازشددی طبیعددی را جددایگزین
بندوبستهای نادرست خواهند کرد35».
واپسگرایان فقط با نقش مشورتی این صنفها یا رستهها آن هم در صورتی که کامال
تابع دولت سیاسی باشند موافقت کردند .سیاست اول است! از نظر کنت شامبور رسدتهها
باید «پایگاهی برای حوزههای انتخدابی و حدو ر ی» باشدند .از نظدر زتدور َ
دوپدن آنهدا
«برترین دانشکدههای طبیعی و تاریخی تمام بدنههای سیاسی» خواهند بود .امدا فراتدر از
همه ی اینها دولت ،سلطنت مطلقده یدا مقتددر کد اسدت کده رسدتهها بدرایش در حکدم
«همکاران سادهای در مسای اقتصادی» هستند36.
در حالی که واپسگرایان خواستار بازگشت به گذشته و احیدای آن بودندد ،مصدلحان
اجتماعی قرن نوزدهم ،بدون خواست بهبود عملی صدنفهای قدرون وسدطا ،در رسیدای
کاربرد اصول اساسی صنفها برای جامعهی مدرن و «سازماندهی» کارگران بودندد .امدا
این خواستها میشوش بود .سن سیمون خواستار مربوط کردن «تولیددگران» (کدارگران و
صاحبان کارخانهها با هم) به «رستههای» صنعتی بود 37.هدوادارانش اصدرار داشدتند کده
«اصول نوین» جامعهی آینده «تفاوتی با اصول اساسی سازمانهای جامعه در قرون وسطا
نخواهند داشت« ».مقررات قانونی قصد برقراری نظم در ارتباطات صنعتی دارند .سدپس
مؤسسهای وجود دارد که بهتازگی به ذهنها خطور کدرده و بده نیداز اتحداد و سدازماندهی
* Rerum Novarum
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پاسخ داده است ...تا آنجایی که شرایط جامعهی کنونی اجازه دهد ما به رسدتهها ارجداع
میکنیم .بدون ش این سازمانها در بسیاری موارد ناقص بودند ...امدا مدا سدازماندهی
نادرست را بدون هیچ بنیاد جایگزینی ویران کردیم ...چراکه مؤسسههایی به ندام رسدتهها
د که از آنها بیزاریم د وجود داشتند ،ما نمیخواهیم در اینجا نتیجه بگیریم کده صداحبان
صنایع نباید الزاما این مؤسسهها را تشکی میدادند ....از این رو کوشدشهایی بدا هددف
آشکار بازگرداندن نظم از طریو سازماندهی جدید کارگری به عم میآوریم 38».پرودون
نیز «تیسیس دوبارهی سازمانهای طبیعی کارگری بر مبنایی جدید د اصناف کدارگری دد را
خواستار شد39».
مصلحان اجتماعی قرن نوزدهم نسبت به کاتولی ها و سلطنتطلبان طرفدار جدایی
میان سرمایه و کار و کارفرما و حقو بگیر ،دارای ایدهی واضحتری نبودند و یا اگدر بده آن
آگاه بودند در آرزوی پایان بخشیدن به ایدن جددایی و زندده کدردن یدا تجدیدد مصدنوعی
تولیدگران کوچ مستق بودند( .اما باید اشاره کرد که پرودون برای صنعت کالن مدرن،
استثناء قای بود چراکه معتقد بود این صنعت بایدد ملدی شدده و بده دسدت سدازمانهای
کارگری اداره شود).
حقیقت دارد که جانشینان آنان« ،بهبودخواهان»* و طرفداران اتحادیدههای کدارگری،
رستههای تولیدگران مستق را رد کردند و امیدوار به «غیدر پرولتدری» کدردن کدارگران بده
روشهای دیگری بودند و میخواستند از طریقی دیگر به این رستهها برسند ،از راه تمرین
«همکاری طبقاتی» در سازمانهای کارگری .آنها میخواستند که از راه پیشرفت مدوازی
انجمنهای کارفرمایان و اتحادیههای کارگری و قدرت تجربهی هر گروه در صنعت ،ایدن
دو عام «ضروری» تولید را با هم آشدتی دهندد .آندان خوشدبین بودندد کده میتوانندد در
مدیریت صنایع همگام با کارفرمایان سهیم باشند ،ابتدا در هر اتحادیده و سدپس در تمدام
کشور و از طریو تیسیس پارلمان اقتصادی.
40
پ د بونکور  Paul-Boncourپیشتر نمایندهی درخشان این آرمانشهر بدود .او پدس
از جنگ بسیاری بهبودخواهان را در کشورهای گوناگون و بهویژه در آلمدان و نیدز ایتالیدا،
فرانسه و دیگر کشورها شیفتهی خود کرد .تقریبا همهجا ،بهبودخواهان فکر میکردندد کده
زمان «دموکراسی اقتصادی ،رستهگرایی و همکاری طبقاتی» فدرا رسدیده اسدت .و بدهرغم
* reformists
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تمام ناامیدیهایی که ازشان در رنج بودند ،بهبودخواهی بینالمللی همچندان در سدودای
این آرمانشهر میزیست :بدرای مثدال در سدوییس اتحادیدهها موافقتشدان را بدا اصدول
«جوامع حرفهای» که بهطور قدانونی کدارگران و کارفرمایدان را طبقهبنددی میکدرد اعدالم
Wiener Arbeiter
داشتند .در اتریش کمدی پدیش از شکسدت ،وینتر اربتایتر تستایتون
 Zeitungنوشت :سوسیالیستها «میتوانند بهخوبی از ایدهی رستهگرایی استفاده کنند».
َ
دومن « De Manسازماندهی مشتر تولید با طرح رستهگرایانه» را مطدرح
در بلژی
کرد که در برنامهی حزب کارگر بلژی ( )POBاین سازماندهی مشتر «از بده رسدمیت
شناختن اتحادیهها و قراردادهای صنعتی به سمت تیسیس شورای اقتصادی به جدای سدنا
خواهد رسید41».
در فرانسه تکمی کنندهی «برنامه»ی اتحادیهی کارگری فرانسه ( )CGTشورای اقتصاد
ملی بدود «مرکد از نماینددگان واجدد شدرایط برگزیدده شدده از سدوی بدازترین هیدیت
سازمانهای کارفرمایی و کارگری 42».حتی کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کدارگری
در رسیای دولت رسدتهای واقعدی بدود « کده در اصد بده معندی همکداری کارفرمایدان و
حقو بگیران در سازمان یا مؤسسهی اشتراکی واحدی است»43.
و بهبودخواهان همواره با نقش مشورتی این مؤسسههای رستهای موافقند .برای مثدال
در برنامهی اتحادیهی کارگری فرانسه ،پارلمدان اقتصدادی «بده حکومدت در تصدمیماتش
الهام میدهد» .اما جانشین حکومت نمیشود .دولت سیاسی قانونگذار باقی میماند.
عوامفریبی فاشیستی پیوسته بده واپسگرایدان و بهبودخواهدان نزدید میشدود .فاشیسدم
پیشاپیش ایدهی احیای صنفهای افزارمندان و خرده تداجران قدرون وسدطا را از آندان وام
گرفته است .ایدهی رستهگرایی بر پایهی «همکاری طبقداتی» و مفهدوم پارلمدان مشدورتی
اقتصادی را از بهبودخواهان وام گرفته است اما از دو منظر ضروری همراه با واپسگرایان و
در برابر بهبودخواهان صفآرایی میکند:
1د بهبودخواهان برآنند تا رستهگراییشان را در چدارچوب دولدت سیاسدی دمدوکرات
تنظیم کنند و فاشیستها در چارچوب دولت سیاسی اقتدارگرا.
2د بهبودخواهان میخواهند «همکاری طبقاتی»شان در هر رسدتهای همدراه بدا تمدام
حقو اتحادیههای کارگری باشد اما هدف فاشیستها بر پا کردن دولت رسدتهای نده بدر
مبنای اتحادیههای آزاد کارگری که بر اساس اتحادیههای کارگری وابسته است.
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در ایتالیا
مدلی پیش روی موسدولینی وجدود داشدت :اسداسنامهی «رسدتهای» اعالمشدده توسدط
دانونتزیو در هشتم سدپتامبر  1920در فیومده کده هیچگداه عملدی نشدد .الهدامبخش ایدن
اساسنامه آشکارا [بینشی] واپسگرایانه بود .در شهر افزارمندان کدوچکی چدون فیومده ده
رسته ی اجباری پدید آمد که از استقالل برخدوردار بودندد[ ،درسدت] «چنانکده در طدول
چهار قدرن باشدکوه دوران کمدونی تیسدیس شدده بودندد» .امدا طدراح آن ،مبدارز پیشدین
اتحادیههای کارگری ،د آمبریس  de Ambrisبا ایدهی بهبودخواهانهی پارلمدان اقتصدادی
مرک از شصت نمایندهی برگزیدهی رستهها نیز آشنا بود44.
موسولینی عالوه بر آن مستقیما از بهبودخواهان نیز وام گرفت .تقریبا در همان زمدانی
که فدراسیون کارگری ایتالیا پیشنهاد داد که قانون بایدد بدا توجده بده «بدندههای مشدورتی
اتحادیههای کارگری» تنظیم شود .او به دوستی نوشت« :در آینده پارلمانهای شایسدتهای
خواهیم دید که جایگزین ید پارلمدان ناشایسدته میشدوند 45».او در مجمدع فاشکی در
بیست و سوم مارس  1919بیان داشت« :نمایش سیاسی حاضر برای ما کافی نیسدت ،مدا
خواهان نمایندگی مستقیم تمام نظرات هستیم ...ایرادی که به ایکن برنامکه وارد اسکت ایکن
است که ما را به رستهگرایی بازگردانده .هکب ککه چکه؟» و در واقدع برنامدهی سدال 1919
فاشیستها خواستار «ایجاد شوراهای فنی ملی کدارگری ،صدنایع ،حم ونقد و غیدره بدا
انتخاب از سوی تمام حرفهها یا اتحادیهها» شد.
در آلمان
از زمان فیخته تا کنون بسیاری نویسندگان واپسگرای آلمانی ،بدهویژه در پایدان جندگ از
تشکی دوبارهی صنفهای قرون وسطایی حمایت کردند .مولر وان دن برو مینویسدد:
«منطقی بود که به پارلمانتاریسم که انقالبیها با شعار «شوراها» و محافظهکاران با شدعار
رستهها خواستارش بودند حمله ببریم ...آنان در احیای حقو رستهای خود ،این مسیله را
ندده در جسددتوجوی تدداریخی و رمانتی د شییان کدده بدده عنددوان ایدددهای مدددرن مطددرح
میکنند 46»...نازیها نیز از همین چشمه آب مینوشدند« :نقطدهی عزیمدت» ناسدیونال
سوسیالیسدم بده تعبیدر گرگدور اشتراسدر« ،روح و گنجکایش سیسکتم حرفکهای صککن ها و
رستههای قرون وسطایی است47».
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فدر از بهبودخواهان ایدهی «اتحاد کارفرمایدان و کدارگران در رسدتههای حرفدهای در
شاخههای گوناگون اقتصادی  ...برای هدایتشان به سدوی هددف مشدتر تولیدد ملدی در
فاایی مطمئن و احساس مسئولیت دوجانبه» را قاپید 48.در این رسدتهها« ،کارفرمایدان و
کددارگران میتواننددد در کنددار هددم بددا حقککوق یکسککان بنشددینند» 49.نازیهددا در پیددروی از
بهبودخواهان ،ایدهی مجلس مشورتی اقتصادی مرک از شدوراهای اقتصدادی برگزیددهی
منطقهای با ی مجلس عالی اقتصادی در ر س را که عهدهدار جل منافع گوناگون باشدد
چون ایدهای از خود تبلیک کردند50.
کالن سدرمایهداران ،پشدتیبانان مدالی فاشیسدم ،دربدارهی عدوامفریبی «رسدتهگرایی»
فاشیسم چه فکر می کردند؟ تا زمانی که فاشیسم قدرت دولتی را قباه نکرده بدود آندان از
مزیت عوامفریبی آگاه بودند .عوامفریبی بسیاری خرده بورژواها را بده صدف فاشیسدتها
کشاند .بسیاری کارگران را از طرفداری از اتحادیههای کارگری و نبرد طبقاتی رویگدردان
کرد و دموکراسی پارلمانی را بیمقدار گردانید.
اما پشتیبانان فاشیسم بهرغم تحملشان ،در خفا و بدهکلی بدا رسدتهگرایی ،هدر شدک
همکاری طبقاتی و هرگونه «همسطحی» با قربانیانشان دشمن بودند .آنان در کدار و نیدز
در طبقهی خود میخواهند که دستور بدهند و هیچ رابطدهی برابرگوندهای بدا کارکنانشدان
نداشته باشند .و بیش از هر چیز از اینکه قربانیانشان خواستار حو نظارت و مشارکت در
مدیریت اقتصادی باشند در هراسند.
آنها وحشتهای پس از جنگ را فراموش نکردهاندد ،هنگامیکده در ایتالیدا کدارگران
کارخانه ها را اشیال و حو مدیریت تولید را مطالبه کردند و در آلمان شوراهای سدربازان و
کارگران چند روزی تنها قدرت قانونی بودند .بنابراین آنهدا بدهطور سیسدتماتی هرگونده
ردی از رستهگرایی و نظارت کارگری که باید زودگذر آن را پدذیرفت ،ویدران مدیکنندد .در
ایتالیا قول «نظارت کارگری» وعدده داده شدده بده کدارگران صدنایع فلدزی پدس از اشدیال
کارخانهها ( )1920هرگز جامهی عم نپوشید .در آلمان رسسدا ،کدامال مخدالف قدوانین
«اشتراکی»  1919بودند و در سازمانهایی چدون شدوراهای ُپتداس و ذغالسدنگ هرگونده
همکاری مؤثر با نمایندهی کارگران را رد کردند.
کارفرمایان «رستهها» را نمیخواستند و حتی اگر در عم آن را پذیرفتندد تنهدا وقتدی
بود که این رستهها نارسا و بیمفهوم شده بودند .بنابراین مثال َمتدون  Mathonاز صداحبان
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صنایع فرانسه از این حقیقت اظهدار تیسدف میکندد کده «آنهدا کده تدا کندون در آرزوی
بازسازی صنفها بودند با همکداری گاهبدهگاه دربدارهی اشدترا کدارگران در مددیریت و
سودهای تجاری» در شدهاند .این قلمرو باید مل طلق رییس باقی بماندَ .متون «اص
حکمرانی یگانهی کارفرمایان در رستههای اقتصادی ...اینکه آنان تشدکیالتی دارندد کده
آنها را تیسیس کردهاند و بنابراین فرمانده بیچونوچرا و مسدئول تامازختیدار آنجایندد...
اینکه آنها واجد شرایطترین شخص برای رهبری آنجاها میباشدند ...اینکده میتوانندد
به تنهایی با تشخیص کافی و گستردگی دید با شایسدتگی تمدام و تجربدهی ززم قاداوت
کنند ...و [وجود] شخص مسئول ،ضرورتی مطلو است» را میپذیرد 51.و نتیجه میگیدرد
که رستهگرایی اقتصادی باید منحصرا از رسسا تشکی شود .اما َمتون با پذیرش این قلمدرو
خصوصی هیچ زیانی در اشترا رسسا و کارگران در رستههای سوسیالیسکتی و بحدث بدر
سر مشک دستمزدها و شرایط کاری نمیبیند.
ُ
همه ی کارفرمایان فرانسوی که دربارهی «رستهگرایی» نوشتهاند چه موریس الیویده52
 Maurice Olivierو چه لوسین لن Loucien Laine 53ی نظر دارندد :کدارگران نبایدد در
مدیریت اقتصدادی شدرکت جویندد« :ایدن هرجومرجزاسدت ».خدود هیتلدر در لحظدهی
ُ
خلوص نظر مشابهی داشت .وقتدی اتدو اشتراسدر در سدال  1930از او پرسدید« :نظرتدان
دربارهی خدود دد مددیریتی اقتصدادی بدرای کیارگران معددن ذغالسدنگ چیسدت» او بدا
خشمناکی پاسخ داد« :سیستم [فعلی] کامال منصفانه است ،چیز دیگری نمیتواند وجود
داشته باشد .هم مالکیتی و هم مدیریتی با کارگران یعنی مارکسیسم54»...
کالن سرمایهداران همانگونه که با «رستههای» مستق دشمناند با خدرده بدورژوازی
مستق (کارخاندهداران کوچد  ،خدرده تداجران) نیدز دشدمنی دارندد .آندان نمیخواهندد
تولیدکنندگان خردهپا را ببینند که در رقابت ،از جان «رسته»هدا حمایدت میشدوند .نیدز
مخالف «دولت رستهای» هستند که تحت آن تمام منافع عمال در سطحی منطقهای قدرار
میگیرند .نمی خواهند منافعشان را با منافع دیگران همساز کنند بلکه با در هم شکسدتن و
چاپیدن هر کس دیگری در پی استیالی منافع خود هستند.
حزب ناسیونال آلمان که برخالف نازیها خود را به تودههای گسترده مشیول نکدرد،
با شجاعت تفکرات درونی سرمایهداری بزرگ را در برنامهی سال  1932خود بیدان کدرد:
«ما دولت رستهای را رد میکنیم».
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بعدمرخواهیم دید که چگونه فاشیستها چون طاووس پرهدای صدنفی خدود را بدرای
قدرتنمایی به نمایش میگذارند اما در عم تنها سایهای از رستهگرایی را نگداه میدارندد
مبادا پشتیبانان مالی خود را مییوس کنند.
8
ترکیبات ضروری «سرمایهستیزی» فاشیستی چنینند .برای تجزیه و تحلید کدردن اینهدا
طرحریزی مشخصی ززم است .فاشیسم برخالف سوسیالیسدم ،دکتدرین تعریفشدده و
همگددونی ندددارد و نمیتوانددد داشددته باشددد .آنچنانکدده پیددر ژروم  Pierre Geromeگفتدده:
«عوام فریبی بسته به هر کشور و در هر کشدور بسدته بده طبقدات اجتمداعی و موقعیتهدا
متفاوت است .اینکه چهقدر تناقض در برنامههای فاشیسم وجود دارد وجده تمدایز کمدی
برای آن است 55»...ازاینرو «سرمایهستیزی» فاشیستی که در اینجا تنها به خطوط کلدی
آن بسنده شد بسیار ناپایدار است .و باید این حقیقت را نیز به حساب آورد که همچنانکه
فاشیسم به قدرت نزدی میشود ،پیش از آنکه بخواهد برنامههایش را افشا کند ،آنهدا را
به کناری میاندازد.
بهویژه هنگامی که فاشیسم (بیهدوده) میکوشدد تدا کدارگران آگداه ،سوسیالیسدتها،
کمونیستها یا سندیکالیستها را اغفال کند مجبور اسدت برنامدهاش را «محکدم کندد».
فاشیسم نمیتواند به این کارگران آگاه فقط ی «رستهگرایی» مبهم را پیشنهاد کند (چراکه
در فری دادن آنها شکست می خورد) اما به صدورت افتخداری ،اصدالحات طبقداتی را
میپددذیرد و نددهتنها ادعددا میکنددد کدده اصددول سوسیالیسددم را رد نمیکنددد بلکدده خددود را
سوسیالیستتر از احزاب سوسیالیستی معرفی میکند.
در ایتالیا
رسالهی فاشیست ایتالیا بیان میدارد« :فاشیسدم بدهخودیخود بدا سوسیالیسدم مخدالف
ُ
نیست ».اما با «انحراف نظری و عملی آن چرا ».گرگدولینی مینویسدد« :فاشیسدم هرگدز
سوسیالیسم را از پیروی جریان خود و وعده به قولهایش که ضروری است و باید اعتراف
کرد که نمیتوان آن را رد کرد مندع نمیکندد» .فاشیسدم «نسدبت بده سوسیالیسدم اصدی
جسارت بیشتری برای بهبودی دارد56».
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در آلمان
گرگور اشتراسر میگوید« :جنبش کارگری آلمان جنبشی کدامال محدو اسدت کده آن را بدا
اصولیترین رضایتها ،شناخته و تصدیقش مدیکنیم 57».گدوبلز نیدز میگویدد« :مدا بدا
مارکسیسم که ی جنبش طبقهی کارگری است سر ستیز نداریم اما [این جریدان کندونی]
تحریفی از آن اسدت« 58»...تنهدا سوسیالیسدتهای واقعدی در آلمدان و تمدام اروپدا مدا
هستیم59».
9
فاشیسم بیشرمانه خود را به کارگران آگاه ،پشتیبان اتحادیههای کارگری میشناساند.
در ایتالیا
ُ
گرگولینی مینویسد« :موسدولینی بزرگتدرین اهمیدت را بده جندبش اتحادیدههای کدارگری
میدهددد .او نسددبت بدده گروههددای کددارگری [تودههددای کددارگری] ،اتحادیههاشددان و
تعاونیهاشان که مایهی غرورشان است د چراکه تالش مستمر و پایدار آنها را به نمدایش
میگذارد د همفکری دارد .او از قدرت آنها به هنگام تشکی فدراسیونهای توانمند ملدی
و بینالمللی ستایش میکند .فدراسدیونهایی وجدود داشدتهاند و نده تنهدا خواهدان آزادی
نظری اند که خواستار منافع واقعی پرولتری نیدز هسدتند .فاشیسدم در پدی محدروم کدردن
پرولتاریا از سازمانهایش نیست 60».نمیتوان آنچه را کارگران به دسدت آوردهاندد لمدس
کرد .موسولینی مینویسد« :هیچکس نمیتواندد در آرزوی رانددن تودههدای کدارگری بده
عق به شرایط کاری و زنددگی ندامطلوبتر از آنچده امدروز دارندد باشدد 61».در همدان
بعدازظهر لشکرکشی به ُرم فاشیسم در اعالمیدهای بیدان کدرد« :کدارگران نبایدد از قددرت
فاشیسم بترسند ...حقو قانونی آنان با صداقت تامین خواهد شد62».
در آلمان
همان تامینها ،همان وعدههای رسمی نیز توسط ناسیونال سوسیالیسم داده شد .گرگدور
اشتراسر بیان میدارد« :مدا سدازماندهی کدارگران در اتحادیدههایی درون سیسدتم مسدلط
سرمایهداری را کامال الزامی میدانیم ...ما همیشه اتحادیهها را نمایندگان منطقی کدارگران
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دانسته و خواهیم دانست 63».اگوست وینیگ نیز میگوید« :این نکته را باید در کرد کده
امروزه بیشتر از همیشه ،هستی جامعهی سالم بدون اتحادیدههای کدارگری تصدورناپذیر
است64».
10
فاشیسم مدعی است که اگدر نده از اعتصداب سیاسکی ،دسدتکم از اعتصداب اقتصکادی

حمایت میکند.

در ایتالیا
در رسالهی فاشیست ایتالیا میخوانیم« :فاشیسم به پرولتاریا نصیحت میکندد کده بدرای
اطمینان از پیشرفت جامعه و رفاه تولیدکنندگان از تمدام روشهدای نبدرد اسدتفاده کندد».
روسونی میگوید« :نمیتوانیم بهطور منطقی* ،اعتصاب را وقتی که دزی اقتصدادی دارد
بهعنوان ی حربه محکوم کنیم .وقتی حزبی چون فاشیسم با یکصد هزار سرنیزه انقدالب
می کند اگر در شرایط خاص برای تحمی به رسمیت شدناختن حدو قدانونی بده اقددامات
خشن متوس شود نباید شگفتزده شویم 65».موسدولینی در  1924بده صداحبان صدنایع
اخطار دارد که اگر حقو را اضافه نکنند «کارگران دارای حو عم به مید خدود خواهندد
بود».
امدا اعتصدداب فاشیسددتی هرگددز نبایددد سیاسکی شددود .در جلسددهی شددورای عددالی در
بیستوچهار تا بیستوپنجم آوری « 1925اعتصداب بده عندوان عملدی جنگدی در نظدر
گرفته شده که وقتی تمام روشهای آرامشطلبانه آزمایش شده و تحلی رفتهاند میتوان به
آن متوس شد[ ...اما] آشکارا تفاوتهایی میان اعتصدابهای فاشیسدتی ،اسدتثنایی و بدا
هدف مشخص و اعتصاب سوسیالیستی که عم قانونی تمرین انقالبی با هددفهای دور
و دسترسیناپذیر است وجود دارد»...
و در واقع مادامکه اتحادیههای مستق توقیف نمیشدند فاشیسم با آنهدا در زمیندهی
اعتصاب رقابت میکرد .در  1924فاشیستها از اعتصاب معدنچیان سدن جدووانی وال
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دارنو  San Giovanni Val d’Arnoحمایدت کردندد و همچندین از اعتصداب سدی هدزار
سنگکار کارارا  Carraraو غیره .در مارس « 1925اتحادیه»ی فاشیستی کدارگران صدنایع
فلزی دستور اعتصاب عمومی به کارگران کارخانهی تونی  Togniدر برشدیا  Bresciaداد و
از این دست.
در آلمان
هیتلر نیز مینویسد « :تا زمانی که کارفرمایان عاری از فهم اجتماعی یا فاقد احساس حو
و عدالت باشند کارکنانشان ...حو و وظیفهی دفاع از منافع جامعهشان در برابر حدرص و
بیانصافی ی شخص را دارند ...هنگامیکه بشر رفتدار زشدت میکندد ...مقاومدت [در
برابر آن] الزامی است ...جبر به کشمکش میانجامد 66».جزوهی تبلییداتی چاپشددهی
«کانونهددای صددنعتی» ناسددیونال سوسیالیسددم بیشددرمانهتر بیددان میکنددد« :ناسددیونال
سوسیالیسم به عنوان ی حدزب کدارگری حک بیقیکد و شکرا اعتصکا را بکه رسکمیت

میشناسد ...دروای شرمناک است که بگوییم ناسیونال سوسیالیستها وقتکی بکه قکدرت
برسند ...کارگران را از عالیترین حربهشان ،ح اعتصا

 ،محروم میکنند67».

اما اعتصاب باید دارای ویژگی اقتصدادی باشدد و سیاسدی نشدود .هیتلدر مینویسدد:
«برای رستههای نازی اعتصاب وسیلهی ویرانگر یدا تادعیفکنندهی تولیدد ملدی نیسدت
بلکه ،سرنگونی تمام موانع با ماهیت ضدد اجتمداعی کده از پیشدرفت اقتصدادی تودههدا
جلوگیری میکنند سب افزایش تولید ملی میشود68».
و در واقع ناسدیونال سوسیالیسدم پدیش از بده قددرت رسدیدن از جنبشهدای فدراوان
خواستهای کارگران حمایت کرد .مثال در اکتبر  1930از اعتصداب یکصدد هدزار نفدری
کارگران صنایع فلزی برلین حمایدت کدرد .در ندوامبر  1932نیدز بده همدراه کمونیسدتها
اعتصاب رانندگان برلین را تحری کرد.
11
اما فاشیسم همچنان به پیش میتازد .همچون دامی بدرای کدارگران آگداه دری نیمکهباز در
مدیریت تولید با کارگران میگشاید.
فاشیسم ایتالیا این امکان را که روزی خود کارگران ،تولید را کنترل کنند کامال رد نمی
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کند .برنامهی  1919وعدهی کنترل خدمات و مؤسسدههای همگدانی را بدا ایدن شدرط بده
اتحادیههای کارگری داد« :مشخص سازند که آنها از نظر اخالقی و فنی شایسدتگی آن را
دارند یا نه ».موسولینی در نطقی در مجمع مؤسسان فاشی ( 23مدارس) از زبدان بهعمدد
مبهمی سود جست« :ما بهتدریج در راه ساخت طبقهی کدارگر تواندا بده راهبدری صدنایع
هستیم ،آیا آنان را متقاعد میکند که حرکت صنعت یا تجارت کدار آسدانی نیسدت »...در
طول اشیال کارخانهها او نهتنها کنترل کارخانه از جان کدارگران نامددار را پدذیرفت کده
کنترل اجتماعی د تعاونی صنعت را نیز قبول کرد ،اما این استثنا را نیز به زبدان آورد« :مدن
میخواهم که کارخانهها بهره وری بیشتر داشته باشند و اگر این کار با جدایگزینی کدارگران
در مقام صاحبان صنایع تامین میشود آمادهام کده بگدویم کدارگران حدو جدایگزینی بدا
صاحبان صنایع را دارند69».
اما پس از دستیازی به قدرت مددیریت کدارگری چیدزی نبدود جدز ید امیدد دور:
«هواداران اتحادیههای فاشیستی انکدار نمیکنندد کده شداید در آینددهی دور اتحادیدههای
تولیدگران هستههای ضروری اقتصاد جدیدی باشند .اما تردید دارند که پرولتاریدا امدروزه
شرایط خلو تمدن ویژهی خود را دارا باشد70».
12
سرانجام فاشیسم پیش چشم کارگران آگاه ،گذاری بنیادین از حقو مالکیت را به نمدایش
میگذارد.
در ایتالیا
در رسالهی فاشیست ایتالیا میخوانیم« :فاشیسم دارای شرایط واقعگرایانهای است که تنها
َ
ی نوع ممکن سیاسی را نمیشناسد بلکه خود را با تمام اشکال [سیاسی] همراه میداندد
چه فردگرایی چه جمعگرایی و چه هر شک دیگر تا بتواند تولید حداکثر و رفاه را تادمین
کند ».روسونی هم در مصاحبهای بیان داشته« :رستههای فاشیستی هیچ تعصبی نسبت به
سیستم تولید ندارند چراکه میان سرمایهداری و کمونیسم ،سیستمی را ترجیح میدهند که
بیشترین تولید را تامین و بر اساس نیازهای وقایع تاریخی تصمیمگیری کند71».
پروفسور اوگو اسپیریتو « Ugo Spiritoرستهها» را در آیندده مالد تمدام ابدزار تولیدد

114

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

میداند .هنگامیکه سرمایه و کار به سازش برسند ،وقتی که رستهها ابزار تولید و بورس را
کنترل کنند و زمانی که اعاای رسدتهها سدهامدار باشدند ،عقیددهی مالکیدت بده مفهدوم
سرمایهداری آن« ،از رده خارج» خواهد شد72.
در آلمان
گرگور اشتراسر با تیزبینی در «مفهوم کهن آلمانی مالکیت جمعی قبیله یدا ملدت بدر ابدزار
تولید و خا  ،مالکیتی که [در آن] هر فرد تولیدکننده تنها رعیتی است در خدمت جامعه»
کاوش میکند .او میگوید :مارکسیستها حو دارند «مالکیت بر ابزار تولیدد» را مطالبده
کنند اما نه ی طبقهی تنها د و نه حتی طبقهی کارگر د نباید مال شود بلکده تمدام ملدت
باید مال باشند 73.بنابراین باید میان دارایکی ( )Eigentumو مالکیکت ( )Besitzتفداوت
قای شویم .تنها مردم باید مال ثدروت ملدی باشدند ،افدراد فقدط میتوانندد امانکتدار و
مسئول در برابر جامعه باشند .از این رو امروز مالکیت ثروت مورد نظر نیسدت امدا آیندده
موضوع دیگری را مطالبه میکند .ملت یگانه مال است ،همه میتوانند امیدوار باشند که
روزی دوباره «تیولها» میان «رعیتها» تقسیم شوند74.
اتو اشتراسر از برادر خود نیز پیشتر میرود .او پیشنهاد میکند که هر «رفیدو خلدو»،
شری دارایی اقتصاد آلمان شود .تمام آنچه برای دولت ،یگانده مالد ثدروت ملدی ززم
است این است که به هر کارفرما ،کار خودش را در عوض مالیاتی که باید پنج یا ده سداله
بپردازد چون «تیولی» ببخشد .تجارت غیر قاب انتقال خواهد بود .مالکیدت ،مددیریت و
سودهای تجارت باید بین کارفرما ،کارکنان و دولت به سه بخش تقسیم شوند .حو توارث
باید محدود شود ،اگر مال دارایی بدون وارث َمرد بمیرد بهگونهای قااوت خواهد شد تا
او بهنحو شایستهای راضی شود که تیول او به مردم بازگردانده شود75.
13
فاشیسم در پناه بردن به خرده دهقانان نیز مجبور به «محکم کردن» برنامههایش اسدت .او
شعار تقسیم اراضی را چنان به کار می ُبرد که گویی از آن خود اوست و ادعا میکرد کده از
سوسیالیسددت ها ،کسددانی کدده جسددارت نزدی د شدددن بدده اراضددی بددزرگ را نداشددتند،
سوسیالیستتر است.
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در ایتالیا
برنامهی سال  1919فاشیستها برنامهای صریح بود« :ما میخواهیم زمینها را مستقیم به
دهقانان بدهیم ...تا به اشترا در آن زراعت کنند ».شعار فاشی برای متیثر کردن دهقانان
این بود« :زمین مال اوست که میکداردش ».گرگدولینی در سدال  1921بیدان داشدت کده
فاشیسم «قطعا مخالف اراضی پهناور» است .او به «زمکین پهنکاور کشکاورزی* بدا مالد
غای غیر مولددش کده قطعدات وسدیعی را ناکاشدته گدذارده ...اینگونده زمدینداری کده
زمینهایش را نمی کارد ...و در عم  ،حقو مالکیتی خود را از دسدت میدهدد» حملده
میبرد 76.موسولینی در مقالهای به تاریخ بیستوسوم مارس  1921این عبدارات پدر آب و
تاب را نوشت« :در چند ماه آینده ،تمام ایتالیا زیر نفوذ ما خواهد بدود ...وظیفدهی ایجداد
تنها انقالب ممکن در ایتالیا به ما واگذارده شده .انقالب تقسیم ارضی زمین را به کسدانی
میبخشد که روی آن کشت میکنند».
در آلمان
ناسیونال سوسیالیسم نیز در برنامهاش تقسیم اراضی بزرگ یا «مسکونیسازی» را گنجاند.
والتر داره  Walter Darreحمالت عوامفریبانهی متعددی به فئودالیسم ارضی میکدرد کده
«چونان اشرافیت منحط روم باستان که فدررو  Ferreroآن را محکدوم کدرده ،بدر دارایدی و
حساب بانکیاش چمباتمده زده اسدت» 77دکتدر کدارل هدارتویخ  Carl Hartwichدیگدر
متخصص ،جزوه ای تمام و کمال به این مسیله اختصاص داد ،او از هیتلر انتظار داشت تا
مشکل شرق را ح کند« .بیشتر اراضی بزرگ در شر بایدد ناپدیدد شدوند ...شدر بایدد
مسکونی شود .نمیتوانیم بدون توجه به سنت ،اراضی بزرگ را حفظ کنیم 78».حتی پدس
از به دست گرفتن قدرت ،کخ  Kochفرماندار پروس شدرقی بیدان داشدت کده «پیشدرفت
عظیم تاریخی همراه با اجتماعی شدن شر شروع شده است ».او دستیازی به برنامهی
«مسکونیسازی» بزرگ را که از پنج تا هشت سال طول خواهدد کشدید اعدالم داشدت79.
کوبه  Kubeفرماندار براندنبورگ  Brandenburgوعددهی برنامدهی مشدابهی داد« ،بسدیار
مهمتر از برنامه ی آزادسازی دهقانان که فن اشدتاین  Von Stainبده آن دسدت یازیدد80».
*  :Latifundiumزمین پهناور کشاورزی با مال غای و بردگدانی کده روی آن کدار میکنندد ،آنچنانکده
امروزه در آمریکای زتین مرسوم است.
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تائگییخه روند شاو  Taegliche Rundshauنوشدت کده «سوسیالیسدتهای واقعدی مثد
رسسای جمهور اریش کخ  Erich Kochو هلموت بروکنر  Helmuth Bruecknerاین چند
روزه سخنانی بر زبان آوردهاندد کده نشدانهی انقدالب تقسدیم ارضدی و پاکسدازی کامد
سرمایه داری ارضی و ارتباطات مالکیتی منسدوخ و غیدر قابد تحمد اسدت .نشدانههای
واپسگرایانه در سرمایهداران و زمینداران بزرگ با موجی ف اینده محو میشوند آنچنانکه
به زودی تبدی به خاطرهای تاریخی خواهند شد81».

بخش پنجم

استراتژی فاشیسم در حرکت به سوی
دستیازی به قدرت
اکنون خواهیم دید که فاشیسم در عم ابتدا به کارگران سازماندهی شده حملده میبدرد و
سپس فتح قدرت را به نمایش میگذارد و سرانجام یکباره [این] ارباب حکومت با استفاده
از دستگاه دولتی ویرانی دموکراسی و سازمانهای کارگری را در جهت ایجداد دیکتداتوری
آشکار به کمال میرساند.
1
نخست ،تبهکاران فاشیست دارای ویژگی میلیشیای ضد کارگریاند که آقایان سدرمایهدار و
زمینداران کشوری ،میموریت ناتوانسازی پرولتاریای سدازماندهی شدده و در هدم خدرد
کردن قدرت مقاومتش را به او واگذاردهاند (بخش  .)1اگر روش استفاده از این دسدتههای
تبهکار از کشوری به کشور دیگر کمی متفاوت باشد ،راهکارهدا یکسدانند :نظکامیگری و
تجاوز .فاشیسم در برابر معیداد بیشینار«،اقلیدت بیشدرم» و در برابیر تودههدای کدارگری
بیشک و معموز غیر مسلح ،دستههای منظم و بهخوبی مسلح شده را درار می دهد.
در ایتالیا
بالفاصله پس از جنگ دورهی شکوفایی انجمنهدای ضددکارگری در ایتالیدا بدود :فاشکی
ُ
جنگجوی موسولینی ،انجمن ضکد بلشکویکی ،فاشکی بکرای آمکوز اجتمکاعی ،امکو
 ،Umusایتالیای آزاد و غیره .همزمان ،اعاای آردیتی  ،Ardittiدستههای داوطل جنگی،
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به هنگام آتشبس صلح انجمن مبارزی با بیست هزار عاو تشکی دادندد کده تبددی بده

گروه ضربت انجمنهای مختلف ضدکارگری شد و در شهرهای مهم دفتر مرکزی داشت1.

تقریبا همه جا ،اجتماع آرام کارگران با زنان و کودکانشان در خیابانها بهطور غیرمنتظدرهای
از جان گروههای بیست یا سی نفری آردیتی مسلح بده خنجدر و نارنجد دسدتی مدورد
حمله قرار میگرفت .مثال در پانزدهم آوری  1919در میالن وقتدی کده پدس از میتینگدی
سوسیالیستی تظاهرات باشکوهی برگزار شد و تقریبا به مرکز شهر رسدید ،گدروه کدوچکی
جوان به جمعیت یورش بدرده و تظاهرکننددگان شدگفتزده از ایدن حملده درنگدی کدرده،
سرانجام عق نشینی کردند .در عصر همان روز ،دسدتههای دیگدر دفتدر مجلدهی اوانتت
 Avantiرا غارت کردندد .در اول سدپتامبر  1919هنگدام گشدایش دفتدر مجلدهی جدیدد،
نمایندگان سوسیالیست آنقدر کت خوردند که مجبور به تر ساختمان مجلدس شددند.
در ژوییهی  ،1920اوانت چاپ ُرم به نوبهی خود از حملهی غارتیان جوان در امان نماند.
بهزودی آردیتی و دیگر انجمنهای ضدکارگری با فاشی موسولینی در هم ادغام شدند.
در همان سدال  ،1920وزارت جندگ سدرهنگی را بده عندوان «متخصدص نظدامی در
جنگهای داخلی» برگزید .این سدرهنگ پدس از سدفر در ایتالیدا و پایدان پژوهشهدایش
گزارشی تهیه کدرد کده بده نوشدتهی روسدی « ،Rossiبرنامدهای جزپینگدر بدرای تهداجم
همهجانبهی ضد سوسیالیستی» بود 2.اما او تصدمیم گرفدت بیسدت و پدنج هدزار مدزدور
استخدام کند تا نشدان دهدد کده نظدم داخلدی نظدم مطلدوبی نیسدت« :بایکد میلیشکیایی
ایدهآلیسککتی ردرسککت هواندهایککدب بککه دسککت مجر تککرین ،شککجاعترین ،قککویترین و
جسورترین ما سازماندهی شکود .ایکن میلیشکیا بایکد بتوانکد در عمکل ،مقاومکت نظکامی و
عملیات سیاسی را به عهده گیرد ...عملیات محلی بکا چشکمانداز مهکار گسکتاهی مراککز
برانداز ،مدرسهای عالی برای میلیشیای ما و همزمکان در هکدمت مکسیو ککردن و در هکم

شکستن دشمن هواهد بکود »...او در آن زمدان ایدن «عملیدات» را «هییتهدای کیفدری
محلی» نام گذارده بود .میلیشیایی کده شدک میگرفدت بایدد سدازمانها و تاکتی هدای
نظامی را قوت میبخشید .تنها در این صورت آنها بهتر از نیروی دشمن د «آدمهای جور
به جور» ،بد تجهیز شده ،منفع و ناتوان از برنامهریزی و همکاری عملیداتی دد خواهندد
بود.
موسولینی کار دیگری نداشت مگر عم کردن به نصدیحت خدوب سدرهنگ .اکندون
میدانیم که در پاییز  ،1920پس از ضربهی اشیال کارخانهها کم های صاحبان صدنایع
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و زمینداران به صندو های او سرازیر شد .از آن پس بود که او توانست سالح بخرد و بده
جوانان استخدام شده و افسران پیشین که ثبتنام کرده بودند حقو بپردازد« .جوخدههای
عم انقالبی» تشکی شدند .و ابتدا عملیاتشان را از روستاها شدروع کردندد ،جدایی کده
کارگران به دلی قرار داشتن در انزوا آسانتر صدمه میپذیرند .تهاجمات بدا خشدمناکی از
بولونیا ،مرکز «انجمن سرخ» امیلیا  Emiliaآغاز شد .انتخابات شهرداری در نوامبر 1920
با پیروزی حزب سوسیالیست همراه بود .در بیستویکم نوامبر کده شدورای شدهر جلسده
داشت پیرهن سیاهها به ساختمان شهرداری حمله برده و ی عاو واپسگرای این شورا به
نام پیترو جوردانی  Pietro Giordaniرا که وکی و کهنه سرباز جنگی بدود کشدتند .هدیچ
کس نمیداند چه کسی گلولهی مرگ را شلی کرد اما این دستهها از آن به عنوان سدکوی
پرشی برای عملیات دوباره سود جستند .قایهی بولونیا به قول یکی از مدافعان موسولینی
«دوران بزرگ فاشیسم را آغاز کرد ...قانون انتقام بیرحمانه ،قوی و وحشیانه بر شبهجزیره
مسلط شد .این آرزوی فاشیستها بود»« .ی سال و نیم بعد ،جسد تکهپاره شدهی زندی
در بولونیا پیدا شد .قات دسدتگیر شدد و فهمیدده شدد همدان کسدی اسیت کده پلدیس در
ساختمان شهرداری در روز قت جوردانی وکی دستگیرش کدرده بدود .از آنجدایی کده او
آدمکش حرفهای و افسر سابو پلیس بود فدوری آزاد شدد .همدهچیز بده گدردن او افتداد...
هیچ کس در بولونیا ش نداشت که او قات عاو شورای شهر است و به دستور عم کرده
است»3.
«جوخههای عملیاتی» در تمام روستاهای درهی پو  Poوارد صدحنه شددند و در ر س
تمام آنها پسران زمدینداران بدزرگ قدرار داشدتند و از جاند زمینداراندی کده در ضدمن
اتومبی هایی برایشان فدراهم آوردندد تجهیدز شددند و «هییتهدای کیفدری» را در برابدر
روستاهای سرخ به دست گرفتند .موفقیتهای آنها در روسدتاها تشویوشدان کدرد تدا در
شهرها نیز به پرولتاریا حمله ببرند .از آغاز سال  1921در تریسته  ،Tristeمودنا ،Modena
فلورانس و دیگر شهرها ،دستههای تبهکار فاشیسدتی مراکدز کاریدابی ،ادارهی تعاونیهدا و
روزنامههای کارگری را ویران کردند.
آنها در شهر و روستا ی تاکتی داشتند :استفاده از شدگفتی [مدردم] .جوخدهها بدا
اناباطی آهنین کوکورانه از رهبرانشان اطاعت میکردند ،به تندی بر ریشه میدواندندد،
در نقطهای مشخص متمرکز میشدند و با کامیون رفتوآمد میکردند .به تعداد کم بودند
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و ناگهان به سوی دشمنان بسیار خود حملهور میشدند .مازپارتده  Malaparteمیگویدد:
«به آنها تاکتی های نفوذی و حملههای شگفت تعلیم داده و به خنجر و نارنج دستی
و مواد آتشزا مسلح بودند 4».معموز پیش از آنکه کارگران به هوش آیند این دستهها کدار
ویرانسازی و مرگآفرینی خود را تمدام میکردندد و بهآهسدتگی عقد مینشسدتند .اگدر
کمترین مقاومتی نشان داده میشد نیروهای کمکی پیشاپیش آماده وارد عمد میشددند.
اگر فاشیستها مجبور به عق نشینی میشدند روز بعد با تعداد بیشدتری بازمیگشدتند و
انتقامگیری وحشتناکی میکردند .کارگران مبارز را با روغن کرچ تنقیه ،آنها را شکنجه یا
ترور میکردند.
این واقعیتدی مهدم اسدت کده جوخدههای فاشیسدتی حتدی در ایدن دوران نده تنهدا از
کم های پشتیبانان مالی شان برخدوردار بودندد کده حمایدت مدادی و معندوی نیروهدای
سرکوبگر را نیز داشتند :پلیس ،کارابینیری* و ارتش .برای استخدام پلدیس در جوخدهها از
قانونشکنان استفاده و به آنها همهگونه مزایا و امنیتی وعده داده میشد .پلیس ماشینهای
خود را به اعاای جوخهها قرض میداد و درخواست مجوز سالح را از جان کدارگران و
دهقانان رد میکرد درحالی که مجوزهای اعطا شدده بده فاشیسدتها را تمدیدد میکدرد5.
پاسداران «نظم و قانون» دستور داشتند به هنگام حملهی فاشیستها به «سرخها» بیکار
بمانند و اگر سرخها مقاومت کردند پادرمیدانی کنندد 6.پلدیس اغلد بدا فاشیسدتها در
تدددار حملدده بدده سددازمانهای کددارگری همکدداری میکددرد .گددوبتی  Gobettiلیب درال از
دانشجویی سخن میگوید که در هییتهای کیفری نقش داشت و پلیس او را دعوت کدرد
تا با تبری مقامات کاله فاشیستی دریافت کند 7.همچنین اعترافهای خود فاشیسدتها
ُ
وجود دارد .برای مثال امبرتو بیانکلی  Umberto Bianchelliدر ختاطرات یتف فاشیستت
بیان میدارد« :باید اعتراف کرد که فاشیسم پیشرفت کرد و تقریبا دستی آزاد داشت چراکده
در میان کارمندان [پلدیس] و افسدران ایتالیدایی روحیدهای دیددهایم کده بدا دیددن مدا کده
میپنداشتند برای نجاتشان آمدهایم شاد میشدند[ .آنها] با یکدیگر در کم به فاشکی
رقابت میکردند ».ی دانشجوی فاشیسدت و عادو جوخدهها در گوندهای اظهارنامدهی
عمومی که برای ی روزنامهی کمونیستی فرستاد نوشت« :پیش از آنکه به مصداف شدما
بیاییم میدهیم تا پلی شما را هلع سالح کند ،نه به خاطر ترس از شما که تنفر برانگیزید
*  ،Carabinieriپلیس ایتالیا ،برگرفته از  Carabineerبه معنی پلیس سوارهی مسلح به کارابین.
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بلکه به این دلی که خون ما ارزشمند است و نباید در برابدر پسدتها و عدوام فرومایدهای
چون شما پایمال شود8»...
قاضیان هوادارشان پشت سدر هدم «قرنهدا زنددان بدرای ضدد فاشیسدتها و قرنهدا
بخشش برای فاشیستهای مجرم» میبریدند 9.فرا  Feraوزیر دادگسدتری در سدال 1921
«به قاضیان دادگاهها پیامی فرستاد که بر اسداس آن خواسدتار بده فراموشدی سدپردن مدوارد
جنایی فاشیستها شد10».
اما فراتر از همهی اینها ،این ارتش بود که هواخواه پیرهن سیاهها بود .ما نقش سرهنگ
را دیدهایم که وزیر جنگ به او وظیفهی مطالعهی مشکالت تکنیکی نبرد با سوسیالیستها
را سپرده بود .کمی بعد ژنرال َبدولیو  Badoglioرییس ستاد ارتش بخشنامهای محرمانه به
تمام فرماندهان حوزههای نظامی فرستاد که بر اساس آن ،افسران از خدمت مرخص شده
(حدود شصت هزار نفر) باید به مهمترین مراکز فرستاده شده و به فاشی بپیوندند که آنها
را به خدمت خواهد گرفت و هدایت خواهد کرد .آنها چهار پدنجم حقدو سابوشدان را
دریافت خواهند داشت .مهمات از زرادخانههای دولتی به دستههای فاشیسدتی میرسدند
که افسران در مرخصی یا حتی تمام وقت [کداربرد] آندان را تعلدیم میدهندد .بسدیاری از
افسران با اطالع از همفکری مافوقشان با فاشیسم ،آشکارا از جندبش دفداع کردندد .مدوارد
همدستی بین ارتش و پیرهن سیاهها روزبهروز مکرر میشد .برای مثدال فاشکو*  fascioی
ترنت  Trentبا کمد ید گروهدان پیادهنظدام اعتصدابی را شکسدتند و فاشکوی بولزاندو
 Bolzanoرا افسران پیادهنظام  232تیسیس کردند.
در نوامبر  ،1921با کم ژنرال گونددولفی « Gondolfiجوخدهها» بده سدازمانهای
نظددامی واقعددی جددوش خوردنددد .بهتددرین رزمندددگان و مطمئنتددرین عناصددر ،پرینچیپککی
Principiهددا ،بدده دسددتههای ده تددایی ،گروهددان ،گددردان و هنددگ و بددا لباسهددای ویددژه
سازماندهی شدند .بهعالوهی این ارتش فعال نیروی ذخیرهای به نام ترری  Trairiدر نظدر
گرفته شده بود که میموریتهای با درجهی دوم اهمیت را انجام میداد.
پرینچیپیها که از نظر عدددی بیشدتر بودندد بده تصدرف مدنظم منداطقی کده مقهدور
میساختند مبادرت ورزیدند .مازپارته میگوید« :هزاران مرد مسلح ،پانزده تا بیست هزار
نفر ،به شهر یا روستایی میریختند و بهسرعت در کامیونها از ایالتی به ایالت دیگدر روان
* جمع فاشی ،فاشیها
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میشدند» 11.آنها همه جا به مراکز کاریابی و دفاتر مرکزی تعاونیها و نشدریات کدارگری
حمله میبردندد .در آغداز مداه اوت  1922آندان سداختمان شدهرداری مدیالن و لگهدورن
 Leghornرا که مسئوزن سوسیالیست داشتند تصرف کردند ،دفترهای روزنامههای اوانت
در میالن و الوورو  Lavoroدر جنوآ را آتش زدند و بندر جنوآ را که پایگاه تعاونی کدارگری
کارگران بارانداز بود اشیال کردند .این تاکتی ها بهتدریج پرولتاریای سازماندهی شدده را
فقیر و ضعیف کرد و از ابزار عم و حمایت محرومش گرداند .فاشیسدم دیگدر در انتظدار
دستیازی به قدرت بود تا یکبار برای همیشه پرولتاریا را در هم خرد کند.
در آلمان
در آلمان نیدز بهسدرعت پدس از جندگ مدوج بدزرگ انجمنهدای ضددکارگری از افسدران
بازنشسته ،ماجراجویان و جانیان پدید آمد .این «یگانهای داوطل » ( )Freikorpsبودند
که در ژانویهی  1919به کمون برلین و در آوری همان سال به کمون مونیخ یورش بردند و
کارگران کشاورزی پومرانی  Pomeraniaرا در تابستان همان سال و کارگران روهدر  Ruhrرا
در بهددار  1920وحشددتزده کردنددد .آنهددا بددین سددالهای  1919تددا  1923مجددری تمددام
سوءقصدها به سیاستمداران چپ بودند12.
حزب ناسیونال سوسیالیسم که در نخسدتین روزهدا یکدی از بیشدمار «انجمنهدای
جنگجو» بود ،همچون فاشیسم ایتالیا دیگر گروههدا را بده خدود جدذب کدرد .تاکتی هدا
بهتمامی برگرفته از فاشیسم ایتالیا بود .در تابستان  1920تقریبا همدان زمدانی کده پیدرهن
سیاههای موسولینی شروع به حمله به تودههای کارگری کردند ،هیتلر ید گدروه ضدربت
کوچ تشکی داد که آن را «یگان مسئول نظم» ( )Ordnertruppeنامیدد و گروهدی بدود
برای بر هم زدن میتینگهای عمومی مخالفان .او در چهارم ژانویدهی  1921بده جمعیدت
شرکت جسته در آبجوخوری کیندل  kindlگفت« :جنبش ناسیونال سوسیالیستی در آیندده
اگر ززم باشد با زور از برگزاری میتینگها و سخنرانیهایی که میکوشند مردم را میییوس
کنند جلوگیری خواهد کرد13»...
تاکتی های این گروه ،مث پیرهن سیاهها اصدوز تجاوزگرانده بدود :معددودی انسدان
جسور ،آمادهی انجام هر کار به جمعیت حمله میبردند و در نتیجهی یکپارچگی ،فدرزی
و عملیات وحشیانهشان به رسسای حوزهها ضربه میزدند .هیتلدر بیدان مدیدارد« :بسدیار
پیش آمده که رفقای ما قهرمانانه در برابر تودههای بیشمار سرخها که فریداد میکشدند و
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با مشتهایشان میجنگند ایستادگی کردهاند .واقعیت این است که این پانزده یا بیست نفر
در نهایت پیروز میشوند و حریفشان میداند که پیش از آن ،دو یا سه بار مثد بسدیاری
هواداران خود سرهایش شکسته خواهد شد ...و این فرزندان ما چگونه میجنگندد! چدون
گروهی زنبور به صف آشوبگران حمله میبرند ...بدون نگرانی از برتری عددی دشمن یدا
از پا درآمدن و بدون هراس از زخمی یا غرقه در خون شدن14».
ً
تقریبا در همین مواقع بود که ریدیس پلدیس مدونیخ ،پدوهنر  Poehnerهنگامیکده بده
وجود «سازمانهای واقعی ترور سیاسی» اشاره شد پاسخ داد« :بله ،بله ،امدا کمدی در آن
اغرا شده است»15.
در میتینگی در هوفبراوهاوس  Hofbraeuhausدر چهارم نوامبر  ،1921یگکان مسکئول
نظم پیشدستی کرده ،پدیش از شدروع میتیندگ مدردانش را گدرد آورده ،آندان را ایسدتاند و
هشدارشان داد که نباید اتا را مگر به صورت دستهجمعی تر بگویندد« .مدردانم چدون
گرگهایی در حمالتشان یورش میبردند ،در دستههای هشت یا ده نفری به دشمن هجوم
میبردند و با غرش آنها را به بیرون سالن میانداختند .جنجال بیست دقیقه طول کشدید.
در این مدت بیشتر دشمن هفتصد یا هشتصد نفری به بیرون پرت شدند و مردانم آنهدا را
به پایین پلهها غلتاندند و اکنون بیش از پنجاه نفر نبودندد ...آن روز عصدر واقعدا بسدیاری
چیزها آموختیم 16».این درسی مفید بود .در اکتبر  1922هیتلر به همراه هشتصد نازی در
کوبورگ  Coburgبه کنگره رفت .آنجا را که تر میگفتند ،جمعیدت عظیمدی کدارگر بده
سمتشان آمده و فریاد زدند« :آدمکشها! دزدها! جانیهدا!» و شدروع بده پرتداب سدنگ
کردند .هیتلر میگوید« :دیگر شکیبایی ما به پایان رسید و جهنم در همدهجا وزیدد ،ید
ربع بعد هیچ ُسرخی جر ت نداشت نو دماغش را روی خیابان بداز بگیدرد 17».پدس از
درگیری هوفبراوهاوس ،گروه یگان مسئول نظم به نام مناس تر گروههای توفکانی (Sturm-
 )Abteilungنامیده و بهزودی با حروف اول این عبارت یعندی ( S.A.اسآ) شدناخته شدد.
بعدها در اوت  1923هیتلر گاردی شخصی به نام «گروههای ضدربت هیتلدری» تشدکی
داد ،هسددتهی گاردهددای نخبدده یددا ( Schutz-Staffelمعنددی کلمدده بدده کلمدده« :سددتونهای
محافظ») بعدی که به ( S.S.اساس) شناخته میشوند.
پس از فترتی چند ساله ،ناسیونال سوسیالیسدتها در  1926و  ،1927اساس و اسآ
را با موفقیت احیا کردند .اساس مانند پرینچیپکی ایتالیدا مرکد از گروههدای برگزیددهی
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استخدام شده از قاب اعتماد ترین هدواداران بدود .همچنانکده اسآ نیدز مرکد از ارتدش
گستردهی مردمی بود که میموریتهای درجه دوم اهمیت را به آن میسپردند.
دستههای هیتلری اخالل در میتینگهای عمدومی را از سدر گرفتندد .در سدال 1927
یکی از مریدان هیتلر ،گوبلز  Goebbelsجوان ،موفو به راه یافتن به بلو سرخ برلین شد.
او از «یافتن دشمن در دژ خودش» و «مجبور کردنش به جنگ» بده خدود میبالیدد .او بدا
اجارهی سدالن فداروس  Pharusبدرای میتیندگ د جدایی کده معمدوز بدرای میتینگهدای
کمونیستها رزرو میشد د مردانش را در اتا پخش و با اشارهای آنها را روانهی درگیری
با دشمن انقال ب کرد .این دشمن به اشتباه در جای خود ماند چراکه باید تسدلیم دشدمنی
میشد که در شماره کمتر از آنان بود18.
درگیریها پس از  1930به خیابانها کشیده شد .میلیشدیای دهیوهای دشدمن خدود از
طبقهی کارگر را تحری و در معابر عمومی به آنها سوءقصدد میکدرد .هدیچ یکشدنبهای
نبود که به نبردی خونین نینجامد.
نیروهای سرکوبگر دولتی از دستههای فاشیستی حمایت مسلحانه میکردند .در پایان
 1930ژنرال فن اشالیشر گفتوگوی بسیار دوستانهای با سروان ُرهدم  Roehmرهبدر اسآ
انجام داد .اشالیشر بیان داشت که به گروههای توفانی بسیار عالقمند است و تصریح کرد
که آنان به حو قانونی رایشسور دستاندازی نمیکنند 19.ستاد کد ارتدش بده میلیشدیای
جوان اجازه داد تا در پادگانهای نظامی مشدو کندد و مربیدان نظدامی را بده تعلدیم آنهدا
گماشت20.
واقعیت این است که دسدتههای فاشیسدتی همچدون مدورد ایتالیدا بده دفداتر مرکدزی
سازمانهای کارگری حملهور نشدند .اما دشمنانشان را با نمایش نیرویشان از نظر روحی
تاعیف کردند و با همهگونه خشونتی ظرفیت مقاومتی آنان را به سستی کشاندند تا اینکه
پس از دسترسی به قدرت زمان در هم خرد کردن دشمن فراهم شود.
2
جنبش کارگری در این مرحله چگونده در برابدر تبدهکاران فاشیسدت از خدود دفداع کدرد؟
تاکتی هدای وقیحاندهی نظدامی پیرهنسدیاهها یدا پیدرهن قهوهایهدا در آغداز کدارگران را
شگفتزده کرد چنانکه پاسخهایشان به آن سست و بیپایده بدود .امدا اگدر رهبرانشدان در
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هراس از عم مستقیم ،ترمزی بر سدتیزهجویی کدارگران نمیگذاشدتند آنهیا بهسدرعت و
خودجوش خود را با آن تاکتی ها وفو میدادند.
بهبودخواهان هم در ایتالیا و هم در آلمان میگفتند که بیایید مراق باشیم به خشونت
فاشیست ها پاسخ ندهیم ،ما باید اعتقاد عمومی را که اکنون بر ضد ماسدت جلد کندیم.
مهمتر از همه باید از تشکی گروههای مبارز و شبهنظامی جلدوگیری کندیم چراکده خطدر
دشمنی مرجعیت عمومی [با ما] وجود دارد که مطمئن هستیم تنها نیروی از بین برنددهی
گروههای شبهنظامی فاشیستی خواهد بود! نباید سالح فاشیستها را وام گرفت چراکه مدا
پیشتر در آن زمینه از پا درآمدهایم.
این تاکتی های قانونی و ناامیدکننده روحیهی طبقهی کارگر را درست در زمدانی کده
آنها احساسی از بیشرمی دشمن ،اعتماد به نفدس و شکسدتناپذیری داشدتند تادعیف
کرد .اگر گروههای فاشیستی از زمان نخستین بهرهبرداریهایشان از مقاومت طبقهی کارگر
سازماندهی شده ،مطرح و متحم انتقامهای سدختی میشددند ،دوبداره پدیش از ایجداد
«هییتهای کیفری» یا حمله به میتینگهای پرولتری به سستی کشیده میشددند ،ضدمن
آنکه موفو به استخدام پرسن کمتری نیز میشدند و پیروزیهای پرولتاریدا در نبدرد ضدد
فاشیستی همان «نیروی پویایی» را به آنان میبخشید که فاقدش بودند.
در ایتالیا
سوسیالیستها و رهبران اتحادیهها سرسختانه از دادن پاسخ و جندگ لفظدی بدا فاشیسدم
خودداری میکردند و نیز از مسلح کردن و سدازماندهی نظدامی خدود .باتالیتا ستینداکاله
(نبرد ستندیکای  )Battaglia Sindacaleاصدرار داشدت« :فاشیسدم نمیتواندد بده هدیچ
صورتی در نبردی مسلحانه قدرت را [برای خود] تامین کند بلکه تنها بده شدک نبدردی
قددانونی از عهدددهی آن برمیآیددد» .در ایالددت ُرویگددو  ،Rovigoمدداتئوتی  Matteotiرهبددر
اتحادیه و مرکز کاریابی گفت« :در خانه بمانید :به تحریکات پاسخ ندهید .حتدی گداهی
ترس ،گاهی سکوت قهرمانانده اسدت» 21.سوسیالیسدتها کده در دسدتگاه دولتدی دارای
روابطی بودند به چند دلی پیشنهاد نیدروی مسدلح دفداعی در برابدر فاشیسدم دادندد .امدا
«اتحادیهگراها این پیشنهاد را رد کردند و گفتند که وظیفهی دولت است کده از شدهروندان
در برابر حملهی مسلحانهی دیگر شهروندان دفاع کند»22.
آنها به دولت بورژوا پناه بردند تا در برابر دستههای فاشیستی ازشان دفاع کند .از این
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رو در بهار  1921با جدیت از کوشش نخستوزیر بونومی  Bonomiبدرای «آشدتی دادن»
فاشیستها و سوسیالیستها استقبال کردند .آنها در این خیال خام بودند که فاشیستها
بدنههای شبهنظامیشان را به دست خود منح میکنند .توراتی  Turatiدر مجلس رو بده
موسولینی و همپالکیهایش با صدایی ترحمبرانگیز گفت« :فقط این را از شما میخواهم:
بگذارید واقعا آرامش داشته باشیم!» 23و «پیمان صلح» در سوم اوت به اماا رسید.
اما چند ماه بعد فاشیستها «پیمان» را لیو کردند و جنگ داخلی از سر گرفتده شدد.
سوسیالیستها در پی موافقت عمومی برای انحالل دستههای فاشیستی بودند .در بیسدت
و ششم دسامبر ،دولت بخشنامهای به تمام فرمانداران ایالتها فرستاد که بدر اسداس آن،
تصددرف ادارههددای مرکددزی و ضددبط تمددام تسددلیحات بدنددههای شددبهنظامی و پیگددرد
سازماندهندهی آنها خواسته شده بود .اما اجرای این اقدامات به مقامات محلی واگدذار
شد و فرمانداران و دستیارانشان خود را به چند حملهی فرمایشی عمدتا به خانههای مردم
و سازمانهای کارگری محدود کردند تا همانگونده کده روسدی مینویسدد« :سدالحهای
اندکی را که باید آنجا بداقی میمدانید توقیدف کنندد تدا راه بدرای حملدههای بیمحابدای
فاشیستها گشوده شود»24.
مبارزانی با گرایشهدای گونداگون د سندیکالیسدتهای انقالبدی ،سوسیالیسدتهای
چپ ،سوسیالیستهای جوان ،کمونیسدتها ،جمهوریخواهدان و غیدره دد بدرای جبدران
ضعفهای سوسیالیستها و رهبران اتحادیههای کارگری به همراه چندین افسر سابو و به
تحری شخصی به نام مینگرینو  Mingrinoمیلیشیای ضد فاشیسدتی آردیتکی دل پوپولکو
 Arditi del popoloرا در سال  1921تشکی دادند .اما این میلیشدیا نده از جاند حدزب
سوسیالیست و نه از طرف فدراسیون کارگری مورد استقبال قدرار نگرفدت و در واقدع منهیا
دشمنی آنها را دید .اوانت در هفتم ژوییهی  1921مسخره میکرد که« :شکاید آردیتکی دل
پوپولو در توهم کنترل جنبش مسدلحانهی واپسگراسدت »...وقتدی حدزب سوسیالیسدت
«پیمدان صدلح» را بدا فاشیسدتها امادا کدرد از در موقعیدت «امتنداع [از شددرکت] در
سازماندهی و عملیات آردیتی دل پوپولو بسیار خوشحال بود» .کمونیستها نیز بهنوبدهی
خود به اعاایشان دستور دادند تا میلیشیا را به بهانهی اینکه شام عناصر «ش برانگیز»
و «بدون آگاهی طبقاتی» است تر گویند .آنها «جوخدههای کمونیسدتی» جداگاندهای
تشکی دادند که به جز چند عملیات در میالن ،تریسته و غیره نقشی نادرست ایفا کدرد25.
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آردیتی دل پوپولو میتوانست با رهبری درست کانون تجمع تمام نیروهای پرولتری آمادهی
نبرد مسلحانه با فاشیسم باشد 26.اما با تر گفتن برخی و طرد شدن از جاند دو حدزب
پرولتری و فدراسیون کارگری ،تنها در چند شهر کوچ نیروی واقعی خدود را بده نمدایش
گذارد.
نتیجه این بود که وقتی پیرهن سیاهها «هییت کیفری» را در برابر این موقعیت تشدکی
دادند و به دفترهای مرکزی سازمانهای کارگری یا شهرداریهای «سرخ» حملده کردندد،
کارگران مبارز یا ناتوان از مقاومت بودند یا مقاومدت فیالبداهدهی آنارشدی و بیتدیثیری
میکردند .در بیشدتر مدوارد ،متجداوز ،ریدیس حدوزه میشدد .هنگدامی کده فاشیسدتها
گروههای خود را با کامیون این طرف و آن طرف میبردند و بهسرعت خود را بدرای عمد
تقویت میکردند ،دشمنانشان فاقدد ارتباطدات بودندد و هدیچ سدازماندهی یدا وسدیلهی
فرستادن نیروهای کمکی سریع از شدهری بده شدهر دیگدر نداشدتند .روسدی مینویسدد:
« فاشیسم مزیتی بزرگ بر جنبش کارگری دارد و آن هم آسانی آمدوشدد و تمرکدز اسدت...
فاشیستها معموز بدون کراوات هستند ...میتوانندد هرکجدا زنددگی کنندد ...درعدوض
کارگران پابند خانههاشانند ...این شرایط به دشمن مزیتهای زیادی میبخشد .تهاجم در
برابر دفاع و جنگ روان در برابر جنگ موقعیت»27.
ضد فاشیستها پدس از «هییتهدای کیفدری» از انتقدام دوری گزیدندد و مقاومدت
فاشیستها را ارج گذارده ،به هیچ حملهی متقابلی مبدادرت نورزیدندد .آنهدا بده اعدالم
«اعتصابهای اعتراضی عمومی» راضی بودند .اما این اعتصابها که مقامات را مجبدور
میکرد سازمان های کارگری را در برابر وحشت و ترور فاشیستی حفظ کنند بده مدذاکرات
مسخرهای با مقامات همدست فاشیسم منجر شد 28.از آنجدایی کده ایدن اعتصدابها بدا
عمد مسدتقیم همدراه نبدود نیرویددی از دشدمن نگرفدت .در عددوض ،فاشیسدتها از ایددن
اعتصابها سود جستند تا خشونتشان را دوچندان کنند .آنها از اعتصابشکنان حمایدت
کردند و آنان را از اعاای خودی میدانستند و «در آن خالء تهدیدآمیز ،هدر اعتصداب در
اطراف خود ضربههای سریع و خشنی بر قل سازماندهی دشمن وارد میآورد» 29.اما در
موقعیتهای بینظیری که ضد فاشیستها مقاومتی سازمانیافته با فاشیسم داشتند همواره
پیش بودند .برای مثدال در اوت  1922در پارمدا ،جمعیدت کدارگر حملدهای فاشیسدتی را
بهرغم تمرکز چندین هزار میلیشیا «از آن جهت که دفاع ،تحت نظارت آردیتی دل پوپولو و
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مطابو روشهای نظامی» برنامهریزی شده بود با موفقیت مهار کرد30.

در آلمان
اگر در آغاز که دسته های هیتلری هنوز ضدعیف بودندد احدزاب کدارگری بدا آندان رقابدت
میکردندد ،بیشد پیشرفتشدان را محدددود میکردندد .مددا در اینجدا تصدددیو رهبدران
ناسیونال سوسیالیست را داریم .هیتلر در بازنگریاش به گذشته اعتدراف مدی کندد« :تنهدا
ی چیز میتوانست جنبش ما را در هم بشکند ...اگر دشدمن اصدول را میشدناخت و از
نخستین روزها با بیشترین خشونت هستههای جنبش ما را در هم میکوبید» 31.و گدوبلز:
«اگر دشمن میدانست چقدر ضعیفیم احتماز چون لرزانکی ما را میلرزاند ...و در همان
آغاز کار میتوانست ما را به خون بکشد»32.
اما ناسیونال سوسیالیسم له نشد ،تبدی به ی قدرت شد و سوسیالیسدتهای آلمدان
برای مقاومت در برابر این قدرت فقط به اجرای ی تاکتید محیدود بودنید :اعتمداد بده
دولت بورژوا و درخواست کم و حمایت از او .ترجیعبند آنان این بود :دولکت مداهلکه
کند! آنها نه به خود و رزمندگی تودهها که به پلیس پدروس ،رایشدسور و رییسجمهدور
هیندنبورگ  Hindenburgمتکی بودند د بر این گمان بودند که چون کابینهای سوسیالیستی
در پروس بر سر قدرت است از پس کنترل آن برمیآیند د و انتظار داشتند اقتددار عمدومی
گروههای توفدانی را بده نیسدتی بکشداند .در آورید  1932ژندرال گروندر  Groenerوزیدر
کابینهی برونینگ رضایتی گذرا به آنان داد :او اسآ را ممنوع اعالم کرد اما با این کار سدند
مرگ خود را اماا کرد چراکه باید در دوازدهم ماه می استعفا میداد تا کمی بعد در سیام
می به همراه تمام دولت برونینگ از کار برکنار شود .صددراعظم جدیدد ،فدن پداپن Von
 papenدوباره قدرت گروههای توفانی را تقویت کرد و تمام حکومت سوسیالیست پدروس
را برکنار کرده ،نظارت بر پلیس را از آنها گرفت.
حقیقت دارد که سوسیالیستها از  1924دارای میلیشیای ضد فاشیسدتی بودهاندد بده
نام رایش بانر  *Reichsbannerکه از نظر تعداد بسیار پراهمیت بود .آنها این میلیشدیای
یکدست را در نمایش های باعظمتی به نمایش گذاشتند و اما از انجام عملیات بدا آن سدر
باز زدند .این میلیشیا در هر موقعیتی که میتوانست وارد صحنهی نبرد ضد فاشیستی شود
* پرچم رایش
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از آن صحنه عق نشینی کرد .برای مثال در بیست و دوم ژانویدهی  1933کده نازیهدا در
جلوی خانهی کارل لیبکنخت  ،Karl Liebknechtدفتدر مرکدزی حدزب کمونیسدت ،رژه
رفتند بده رسدتههای رایشک بانر دسدتور داده شدد بدا همداهنگی ،در بیدرون بدرلین رژهای
آزمایشی بروند 33.نه تنها رهبران رایشسبانر از نبرد گریختند بلکه اجازه دادند تا پلیس فن
پاپن چون گوسفندی آنها را خلع سالح کند.
به هر ترتی  ،تعدادی از سازمانهای اتحادیدهای در کارگاههدایی کده عادو اتحادیده
بودند یا میان بیکاران برای خود گروههای دفاعی تشکی دادندد .امدا فدراسدیون کدارگری
عقیده داشت« :شرایط آنقددر حداد نیسدت کده آمدادگی کدارگران در نبدرد بدرای دفداع از
حقوقشان را توجیه کند» .این فدراسیون با مخالفت با «تمرکزگرایی و تعمیم این اقددامات
پیشگیرانه» ،این اقدامات را «زاید» میدانست34.
کمونیستها نیز میلیشیای ضد فاشیستی داشتند« :انجمن مبارزان جبهدهی سدرخ» و
از  1929تا  1931شعارشان این بود :هرجا فاشیستها را دیدید آنها را بزنید .این مبارزان
با شهامت به میلیشیای قهوهای پاسخ میدادند حتی در بسیاری موارد بده دفداتر مرکدزی و
سربازخانههایشان حمله میبردند .اما حزب پس از  1931ناگهان از نبرد فیزیکی در برابر
ُ
دستههای فاشیستی روی گرداند .ترگلر  Torglerبعدها اعتراف کرد« :مددتهای مدیددی
کمونیست ها به اعاایشان دستور دادند تا از ترور چشدم بپوشدند و شدعار فاشیسکتها را
بزنید به فراموشی سپرده شد» .مبدارزهی فیزیکدی بده نفدع «مبدارزهی ایددپولوژی » کندار
ُ
گذاشددته شددد .ترگلددر بددا غددرور از بحددث و جدددل در میتینگهددای عمددومی بددا ناسددیونال
سوسیالیستها و گروههای توفانی بدون از دست دادن آرامش یاد میکرد35.
وقتی در بیست و دوم ژانویهی  1933گروههای توفانی اعالم داشدتند کده میخواهندد
جلوی خانهی لیبکنخت رژه بروند ،رهبران حزب از وزیر کشدور درخواسدت کردندد آن را
قدغن اعالم کند .آنها در روزنامه نوشتند« :حزب کمونیسدت مقامدات را مسدئول آنچده
میداندد کده در بولدوپالتز  Buelow platzروی خواهدد داد »...و ایدن نیدز دسدتورالعم
فرستاده شده به کارگران بود :نامههای اعتراضآمیکز هکود را بکه ریکی پلکی بفرسکتید36.
عالوه بر اینها ،گروههای مبارزی که آمادهی حملهی متقاب بودند دستور رسمی دریافت
کردند که مداخله نکنند ،اطاعت نمایند و خشمشان را در سینهشان نگه دارند.
این تاکتی ها نه تنها کارگران را در برابر فاشیسم مسدلح ،خلدع سدالح کردندد بلکده
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روحیهی آنان را نیز تاعیف کردند .ندادن اجدازهی نبدرد بده مبدارزان جبهدهی سدرخ کده
پیکارگرانی آگاه نبودند آنها را که احساس نیاز به عم میکردند به دامن گروههای توفانی
درغلتاند 37.به این ترتی  ،بقیهی کمونیستها به دلید «خسدته شددن از درون» بده اسآ
گرویدند.
3
و زمانی رسید که آقایان سرمایهدار دیگر از پیرهن قهوهایها یدا پیدرهن سدیاهها صدرفا بده
عنوان میلیشیای ضدکارگری استفاده نکردند بلکه برای دستیازی به قددرت نیدز از آنهدا
سود جستند.
برای در تاکتی فاشیسم در این مرحلهی دوم ،مهم است که این اشدتباه مشدتر را
که مشک دسترسی پرولتاریا به قدرت را با مشک فاشیسدم در ایدن زمینده یکدی میداندد
برطرف نماییم 38.در عم  ،بین این دو اهتالفهای بسیاری در به دسدت گدرفتن قددرت
وجددود دارد .سوسیالیسددم پرولتددری دشککمن طبقککاتی دولددت بددورژوا و حت دی دولتهددای
دموکراتی است درحالیکه فاشیسم در هدمت طبقکهای اسدت کده دولدت نماینددهی آن
است .سوسیالیسم انقالبی میداند که تنها از طریو نبردی واقعی به قدرت دست مییابدد
و باید مقاومدت سدنگین دشدمنانش را سرسدختانه بشدکند .گرچده سوسیالیسدم از تمدام
روش های قانونی به دست آمده از علم حقدو یدا قدانون اساسدی بهدره میگیدرد و بددون
کمترین توهمی آن را انجام میدهد ،میداند که پیروزی در نهایت مسیلهی قدرت اسدت.
البته این مسیله برای سوسیالیسم فرصدتطل کده نده در فکت قددرت بلکده حدداکثر در
«نگهداری» قدرت و حکومت به نفع بورژوازی اهدداف خدود را پدی میگیدرد کداربردی
ندارد.
در عوض ،فاشیسم از لحظات اولیه در کمدین فدتح قددرت اسدت .تداکنون موافقدت
قدرتمندترین بخش طبقهی سرمایهدار را جلد کدرده اسدت و بده عدالوهی آن همفکدری
رسسای ارتش و پلیس را نیز د کسانی که بستگیشان بده پشدتیبانان مدالی فاشیسدم بسدیار
نزدی است .کسانی که دولت دموکراتی بورژوا را در نظر دارند میدانند کده حتدی اگدر
منافعی ،کمی متفاوت از منافع پشتیبانان مالیشدان داشدته باشدند ،ایندان دیگدر مقاومدت
تسلیحاتی را پیشنهاد نمیکنند ،وحددت طبقداتی از اخدتالف روشهدا در کسیب مندافع
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قدرتمندتر است .قیام سیاسدی هیتلدر در نهدم ندوامبر  1923در مدونیخ و شدورش ششدم
فوریهی  1934نباید ما را گمراه کند .اینها در واقع کوششهای نابهنگکام بودندد .اگدر در
این موارد به فاشیستها آتش میگشودند به این دلی بود که آقایدان سدرمایهدار هندوز بده
قدرت دستههای فاشیستی اعتماد نداشتند.
بنابراین فاشیستها میدانند که در واقع فتح قدرت برای آنان با زور به دست نمیآید.
آنان اگر بخواهند می توانند فوری دولت را قباه کنند .چرا این کار را نکردند؟ زیرا اعتقداد
عمومی زیادی [در آن زمان] پشت سرشان نداشتند .در زمانهی ما ،حکومت کردن بددون
جل نظر توده های عظیم غیرممکن است .از این رو فاشیسم بایدد خدود را بده شدکیبایی
مسلح و ابتدا این توده های عظیم را مجذوب خود کند .باید این احساس را القا کند که نده
به آسانی بلکه با جنبش گستردهی مردمی به قددرت میرسدد چراکده پشدتیبانان مدالیاش
شام رسسای ارتش و پلیس آمادهی واگذاری دولت به او هستند .بنابراین تاکتیکش اساسا
قانونمند است ،میخواهد که از راه عم طبیعدی قدانون اساسدی و انتخابدات بده قددرت
برسد.
از سوی دیگر فاشیسم باید به گروههای ضربت و میلیشیای خود این توهم را ببخشدد
که جنبشی است انقالبی که درست همچون سوسیالیسم به دولت هجوم میبدرد و اینکده
تنها شجاعت و روح فداکاری پیرهن سیاهها و پیرهن قهوهایهدا تادمینگر ایدن پیدروزی
است .این گونه است که باید در جنگ شرکت جوید و فتح قدرت را با اقتددار بده نمدایش
گذارد.
گرچه به محض اینکه تاکتی های قانونی فاشیسم سب گرد آمدن تودههدای ناچدار
به اطراف آن شد و یا دست کم بخش زیادی از اعتقاد عمومی را برایش بده ارمیدان آورد و
در نتیجه بدون کوچکترین مشکلی و بده قدانونیترین روش در دنیدا خدود را در حکومدت
تثبیت کرد ،نیرنگ و حقه هم تیییر یافت.
در ایتالیا
دیدیم که در ایتالیا آقایان صنعت سنگین ،رهبران صنعت سب و زمینداران بزرگ پدس از
سال  1922در رساندن فاشیسم به قدرت توافو داشتند (بخش  .)1رسسای ارتش به طرف
فاشیسم کشیده شدند .یازده ژنرال بین ژوییه و سپتامبر  1922آشکارا به جندبش پیوسدتند.
دو ژنرال دیگر ،فارا  Faraو چکرینی  Ceccheriniدر میتینگ کارمندی هدژدهم اکتبدر کده
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برای آمادگی لشکرکشی به رم بود حادور یافتندد .فاشیسدم «در میدان افسدران رده پدایین
همفکری بیشتری برانگیخت» 39.حتی در بدنهی ارتش فاشیستهای بیشدماری وجدود
داشتند .در میان اعاای حکومت فاکتا  Factaنیز همدستان سری موسولینی بودند کده بده
او پیشنهاد دادند اگر میخواهد به قدرت برسد در برابرش مقاومتی نمیکنند.
اما فاشیسم همچنان نیاز به جذب بخش زیادی از اعتقداد عمدومی داشدت .بندابراین
موسولینی تصمیم گرفت تاکتیکی کامال قانونی را به کار گیرد .او به «فتح قانونی قدرت با
وسیلهی نفوذ عمیو و دایمی در تمام نواحی و بخشهدا و بدهویژه مهمتدر از همده ،پدیدد
آوردن اکثریت مطلو در کشور ،اصالح قانون انتخابات و انتخابات جدیدی که به حدزب
فاشیست قدرت نظارت بر مجلس و در نتیجه دولت را بدهد »...نظر داشت40.
موسولینی در آوری  1922به شورای ملی حزب فاشیست گفت که بدون ش حفدظ
سددازماندهی مسددلحانهی حددزب ضددرورت دارد امککا نبایککد امکککان مشککارکت فاشیسککم در
حکومت از بین برود .او ر ی شورای ملی را نتیجهی الزام فاشیسم بده تمرکدز فعدالیتش بدر
پارلمان و نهادهای اجرایی میدانست .او در یازدهم اوت همان سال در ناپ بیان داشدت
که لشکرکشی به ُرم که همه دربارهاش سخن میگویند« :امکانپذیر اسدت امدا ضدرورت
مطلددو ندددارد» .در سددیزدهم همددان مدداه در مددیالن ،میکلدده بیددانکی Michele Bianchi
درخواست انتخابات فوری کرد که به فاشیسم «حاوری درخور اهمیدت سیاسدیاش در
کشور» 41میداد .در اکتبر ،اگر «اهرمهای نظدارتی» مشخصدی بده فاشیسدم داده میشدد
موسولینی همچنان آمادهی «مشارکت» در حکومت جولیتی بود .فراتر از همهی اینها او بر
پذیرش قانون جدید انتخابات از جان حکومت و اقدام فوری بدرای برگدزاری انتخابدات
اصرار میورزید.
اما او هم زمان باید اعاای میلیشیا را که ناشکیبای عم بودندد بدا زف و گدزاف آرام
میکرد .در واقع در میان درجهداران فاشیست بسیاری بودند که انتظار عمد «فراقدانونی،
شورشی و نظامی» داشتند و در «رسیای کودتای بزرگ و انقالبیتدر بودندد تدا صدرفا فدتح
قانونی قدرت» 42.مشو نظامی پرینچیپی شدیدتر شد .در پایان مداه مدی  ،1922ده هدزار
پیرهن سیاه از فرارا ،مودنا ،ونیز و دیگر شهرها در بولونیا گرد آمدند .در میدانهای عمومی
خیمه زده و اقدام به اشیال نظامی شهر کردند .در بیستوهشتم ماه مدی تمکام فاشکیهای
توسکانی  Tuscanyکه به چند هزار نفر میرسیدند در فلورانس متمرکدز شددند .در پایدان
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این ماه ،موسولینی در پوپولو نوشت« :از هماکنون فاشیستهای سراسر ایتالیا خدود را بده
هر دو صورت مادی و معنوی تجهیز میکنند .اگر ززم باشد با سرعت بر به مکانهدای
مختلف میجهیم و همه چیز با یورش مدا سدقوط میکندد» .او در بیسدت و نهدم ژوییده
مجلس را تهدید به شور فاشیستی کرد.
این زبان و نمایش قدرت در لشکرکشی بده رم ،برخدی را بده ایدن اعتقداد رسداند کده
موسولینی برخالف هیتلر ،قدرت را با زور به دست آورده است .این درسدت نیسدت .اگدر
موسولینی منتظر انتخابات جدید نماندد تدا اینکده اکثریدت مطلقدی در کشدور ،پدیش از
دست یازی به قدرت داشته باشد به این دلی نبود که اعتقادی به نیاز یدا اتکدای بده کودتکا
داشت .او چون هیتلر قانونمدار بدود امدا وقکت منتظدر مانددن بدرای انتخابدات جدیدد را
نداشت .مشکالت مالی او را زیر فشار گذاشته بودند .او از منابع بیاندازهای که هیتلدر در
اختیار داشت بی بهره بود .او نیاز به مبالک زیادی برای نگهداری میلیشیا داشدت .فاشیسدم
دهها هزار بیکار در اختیار داشت که باید تیذیهشان میکرد و نیداز اضدطراری بده «یدافتن
منبع درآمدی قانونی داشت که تنها بودجهی دولتی میتوانست آن را تیمین کند»43.
و موسولینی باید بدون تر گفتن تاکتی های قانونیاش کمی حمله میبرد .بندابراین
در شانزدهم اکتبر ،هییتی چهارنفری میمور اجرای کودتا شد :بیانکی  ،Bianchiد ویدهکی
 de Viecchiژن درال د بوندده  de Boneو بددالبو  .Balboدر ه دژدهم همددان مدداه «هیددیت
چهارنفره»« ،برنامهی بسیج» را بسیار استادانه طدرح کدرد و معدین نمدود کده سدتونهای
فاشیستی برای لشکرکشی به ُرم باید در کجاها یکپارچه شوند و تا بیست و چهدارم همدان
ماه سیهزار پیدرهن سدیاه ،سدوارهنظام و موتورسدوار بده عدالوهی بیسدت هدزار کدارگر از
«اتحادیه» های فاشیستی در ناپ گرد هم آمدند و موسولینی از آنان بازدید بده عمد آورد.
در بیست و ششم ،دستور سری تجهیز هنگهای فاشیستی صادر شد و پدس از نیمهشد
بیست و هفتم به اجرا درآمد.
اما اگرچه موسولینی زف می زد ،چیزهایی بودند کده نیداز بده زف زدن نداشدتند و او
بسیار مراق بود که « با آخرین نشانههای قانونمندی خرد نشیود» 44.دولدت دموکراتید
بدون جنگ تسلیم شد .موقعیت کمیکی پیش آمد .فاکتا  Factaبرای حفظ آبرو ،حکومت
نظامی اعالم کرد اما شاه از اماای حکم آن سر باز زد .در شمال ایتالیا ،نیروهای نظدامی
به پیرهن سیاهها اجازهی اشیال ساختمانهای عمومی ،ورود به پادگانها و دستیابی بده
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سالح دادند و با گروه ها و افسران اعالم برادری کردند .در بیست و نهدم همدان مداه ،شداه
موسولینی را به ُرم فراخواند .او با ماشین تختخوابدار راحت بده ُرم رفدت و بدر اسداس
قانون مجلس وظیفهی تشکی کابینه به او واگدذار شدد .تنهدا وقتدی همدهچیز تمدام شدد،
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
پس از  ،1930پشتیبانان مالی ناسیونال سوسیالیسم د صاحبان صنایع بزرگ و زمینداران د
آن را روانهی فتح قدرت کردند .فرماندهان رایش ور آشکارا از میلیشیای قهوهای حمایت
میکردند .در ماه می  1932ژنرالها از رییسجمهور هیندنبورگ خواستند که برای دفاع از
کابینهی برونینگ در مورد قیام فاشیستی به رایشسور اطمینان نکند 45.پس از بیستم ژوییه
دیگر ناسیونال سوسیالیسم از مقاومت پلیس پروس در هراس نبود.
هیتلر همچون موسولینی ،مصمم به فتح قدرت بدون کشمکش با نیروهای سرکوبگر
دولتی بود .اما او می خواست که پیش از حکومت کردن اکثریت باور عمومی با او باشدد.
بنابراین بین سالهای  1930تا  1933مبادرت به مبارزهی انتخاباتی عملی پیوسته کرد کده
قرین موفقیت بود .دوازده صدندلی در رایشسدتاگ سدالهای  28تدا  ،30یکصدد و هفدت
کرسی در سپتامبر  1930و دویست و سی کرسی در ژوییهی  .1932او در سال  1930بده
دیوان عالی زیپزیگ توضیح داد« :جنبش ناسیونال سوسیالیستی آماده خواهدد شدد ...مدا
خود را آنچنان وارد بدنههای قانونگذاری میکنیم که به حزبمان تسلط و مزیت بدهدد.
میتوانیم با تصرف قوهی قانونگذاری دولت را در قالبی مطلوب شدک دهدیم» .و وقتدی
وزیر دادگستری با حالتی حاکی از مردید پرسید« :شما میگوییید کیه قصدد داریدد فقدط
روشهای قانونی را پیش بگیرید؟» هیتلر بدون درنگ پاسخ داد« :یقینا»46.
و در واقع وقتی هیندنبورگ در بیست و هشتم مارس  1931بدا حکمدی ضدمانتهای
اجرایی قانون اساسدی را بده حدال تعلیدو درآورد ،هیتلدر از حدزبش خواسدت بده نامدهی
درخواست رییسجمهور احترام بگذارد .درحالیکه برخی هواداراناش از ایدن سدخن در
شگفت و برخی ناشکیبا بودند او دستور داد« :هر ناسیونال سوسیالیستی که به خود اجازه
دهد تا [حکم ریاست جمهوری] را نقض کند بهسرعت اخراج خواهد شد».
بنابراین دستیابی هیتلر به اهدافش از طریو ابزار قانونی که در آرزویدش بدود چندان
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قطعی بود که اگر نیاز میشد از در پشتی به قدرت میرسید د با «مشارکت» در حکومدت
رایش .او برخالف مخالفتهای پیروان افدراطیش در سدال  1930بده دکتدر فرید Frick
اجازهی ورود به حکومت واپسگرای تورینگیا  Thuringiaرا داد و در سال  1931دیتدریش
کالگس  Dietrich Klaggesاجازهی ورود به حکومت برونشوی  Brunswickرا یافدت.
اگر او در چند مورد مخالف حاور و مشارکت وزرای ناسیونال سوسیالیست در حکومت
شد تنها به دلی فشار افراطیها و حفظ آبرو بود .مثال در پایدان سدال  1932او بهشخصده
عالقمند به ورود گرگور اشتراسر به حکومت اشالیشر بود اما گوبلز و گوریندگ بدا عجلده
مداخله کرده ،او را مجبور به تیییر عقیده کردند47.
ناسیونال سوسیالیسم در واقع با «جنبش انقالبی» در هم شد و به آن میبالید چراکده
در صف آن بسیاری بودند که از ایدهی فتح قدرت به صورت شورشی دست نمیکشیدند.
برای مثال ،گروههای توفانی برلین کده زیدر فرمانددهی سدروان اشدتنز  Stennesبودندد در
مارس  1931آشوب و رهبری سیاسی حزب را متهم به داشدتن «گرایشهدای بدورژوایی و
لیبرال» و تبدی «حزب ناسیونال سوسیالیست به حزبی همچون دیگدر احدزاب» کردندد.
هیتلر باید برای حفظ شور و شو گروه خدود مبدارزه میکدرد .بایدد در «دایدرهی ارضدی»
حزب که والتر داره Walter Darre 48سرپرسدتی آن را بده عهدده داشدت طرحهدای سدری
ریخته میشد و نقشههایی برای انجام ید توطئده طرحریدزی شدد .ایددهی بدزرگ داره و
همدستانش عبدارت بدود از دسدتیازی بده قددرت زیدر پوشدش تمامعیداری از «قیدامی
کمونیستی» .پلیس پروس در مارس  1932هنگدامی کده در جسدتوجوی رهبدران گدروه
توفانی پومرانی بود نقشهی کودتای کاملی را پیدا کرد که قرار بود به این طریو اجرا شدود.
هم زمان ناسیونال سوسیالیسم آشکارا به نمدایش نیدرو پرداخدت :ارتدش واقعدی کده آن را
حمایت و تیذیه میکرد در پادگانهای خود آنان را نگه میداشت و چون گروههای مدنظم
تعلیمشان میداد ،با نمایشی از رژههای عظدیم و اسدکادرانهای هدوایی کده بدر آسدا در
آسمان جوزن میدادند.
اما ارتش پیرهن قهوهای ها ارتشی نمایشی بود و قددرت را فدتح نکدرد .دولدت بددون
کمترین مقاومتی تسلیم شد .صدراعظم اشالیشر برخالف شایعهای کده در آن زمدان ورد
زبانها شد پادگان ُپتسدام را بسیج نکرد .اما در سیام ژانویهی  ،1933مارشال د پرزیدنت
در حالتی بسیار بورژوامنش از آقای آدولف هیتلر بدرای تشدکی حکومدت جدیدد رایدش
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دعوت کرد .و پس از آنکه این کار پایان گرفت از رژهی پیرهن قهوهای هدای پیروزمندد در
خیابانهای برلین سان دید.
4
در این مرحله ی دوم پرولتاریای سازماندهی شده برای مقابله با فاشیسم چه تالشی کدرد؟
درست آن است که پرسش حتی به این صورت نیز نباشد ،چراکه رهبران کارگری حتی برای
لحظهای سعی نکردند تا راه فاشیسم را به سوی قدرت سد کنند .آنان تدا آخدرین لحظده از
اعتقاد به امکان پیروزی فاشیسم سر باز زدند.
در ایتالیا
جوراتی  Giuratiفاشیست ایتالیایی از «سرسختی احمقانه در دستکم گرفتن فاشیسدم و
مردانش» سخن میگوید و میافزاید« :موسولینی برای دشمنان مدا چدون بسدیاری دیگدر
فقط ی هوچی بود ...هیچ کس آگاه نبود که در زیر آب راکدد و فاسدد اسدتخر انفجداری
آتشفشانی در حال شک گرفتن بود» 49.سوسیالیستهای ایتالیا از «بدترکیبی پارلمدان»
در رنج بودند ،از آنجا که فاشیسم تنها معدودی از ر یها را در انتخابات به دست آورده و
سی و پنج نماینده در مجلس داشت آنان این را خطرنا نمیدانستند و حتی بده صدورت
دورهای زوال فاشیسم را اعالم کردند 50.در همدان عصدر لشکرکشدی بده ُرم ،وقتدی مدردم
صحبت از خطر احتمالی میکردند رهبران حزب میخندیدند 51.کمونیستها نیدز خطدر
فاشیسم را با بیان اینکه تمام شک های تسلط بورژوایی ،چه انگ دموکراتی داشته باشند
و چه انگ فاشیسم ،یکسانند انکار میکردند .از این رو در سال  1922در دومین کنگرهی
حزب کمونیست در ُرم ،بوردیگا  Bordigaفرض دستیازی فاشیسم به قدرت را رد کرد و
به سازش ناگزیر میان تمام احزاب بورژوایی معتقد بود .وقتدی در بیسدت و هشدتم اکتبدر،
بسیج پیرهن سیاهها شروع شد ،دبیرخانهی حزب ابالغیهای به تمام شدعبهها فرسدتاد کده
بیان میداشت« :لشکرکشی به ُرم هرگز پیش نخواهد آمد»52.
در آلمان
سوسیالیسدتها و کمونیسددت های آلمدانی نیددز نده تنهددا از اعتقداد بدده پیدروزی ناسددیونال
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سوسیالیسم سر باز زدند بلکه پیدرپی زوال آن را اعالم میکردند .سوسیالیستها در هدر
مددوقعیتی فریدداد پیددروزی سددر میدادنددد :در اوت  1932بدده دلی د امتندداع رییسجمهددور
هیندنبورگ از درخواست هیتلر و بعد در انتخابات ششم نوامبر به خداطر آرایدی کده بدرای
نازیها نشانگر سقوط بود .در آن تاریخ فوروائرتس ( Vorwaertsبه پیش!) نوشت« :ما ده
سال پیش زوال ناسدیونال سوسیالیسدم را پیشگدویی کدردیم .ایدن در کاغدذهای سدیاه و
سفیدمان هویداست» 53.و درست پیش از دستیازی هیتلر به قدرت یکی از رهبرانشان،
شیفرین  Schiffrinنوشت« :ما دیگر چیدزی جدز بدوی گندد نعشدی پوسدیده را احسیاس
نمیکنیم .فاشیسم قطعا مرده است و هرگز دوباره سر بلند نمیکند»54.
کمونیستها نیز بهندرت زیر تر بودند .پس از انتخابات چهداردهم سدپتامبر ،1930
روته فاهنه ( Rote Fahneپرچم ستر ) نوشدت« :چهدارده سدپتامبر نقطدهی اوج جندبش
ناسیونال سوسیالیسم در آلمان بود .این جنبش با ضعف و فتور پیش خواهد رفدت» 55.در
سال  1932تلمان  Thaelmannدر برابر «فرصتطلبی بیش از اندازهی فاشیسم هیتلدری»
قد برافراشت 56.در تمام ادبیات کمونیستی سال  1932سخن از تنزل ،سکقوا ،تالشکی و
عقبنشینی اردوگاه فاشیسم بود .پس از انتخابات ششم نوامبر در روته فاهنه میخواندیم:
«همهجا اسآها از صفوف هیتلری فرار میکنند و به زیر پدرچم کمونیسدم میآیندد .آنهدا
شروع به کنار گذاردن هیتلر از جنبش کردهاند» 57.تلمان از «چدرخش نیروهدای طبقداتی
به سوی انقالب پرولتری» سخن میگفت58.
اما پرولتاریای سازماندهی شده بایدد از چده تاکتی هدایی سدود مدیجسدت تدا در برابدر
فاشیسم به قدرت برسد؟ فراموش نکنیم که فاشیسم قدرت را قانونی بده دسدت آورد .ززم
بود تدا میلیشدیای کدارگری [درسدت] بده هنگدامی کده فاشیسدم فقدط نقدش «میلیشدیای
ضدکارگری» را داشت با آن مبارزه کند و فقط کافی نبود که فاشیسم را از بده دسدت آوردن
کرسی در پارلمان ،به دست آوردن باور عمدومی و ورود بده حکومدت از مجداری قدانوی
باز دارد .حتدی اگدر «اعتصداب و اعتراضدی همگدانی» در سراسدر کشدور پدیدد میآمدد
نمیتوانست راه فاشیسم به سوی قدرت را سد کند د مگر آنکه اعتصاب نقطهی عزیمدت
تهاجمی انقالبی میشد .بهبودخواهان ایتالیایی در این زمینه تالش کردند .آنها در پایدان
ژوییهی  1922اعتصاب عمومی در سراسر شبهجزیره پدید آوردند اما فقط میخواستند بر
حکومت ،پارلمان و شاه فشار وارد آورند که از «آزادیهای مدنی و قانون اساسدی» دفداع

138

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

کنند .اما از آن جایی که پایان کار با عم تجاوزگرانه همراه نبود در هم کوبیدن این حرکت
برای فاشیستها بازی بچگاندهای بدود .فاشیسدم بدا «اعتصابشدکنان» خدود خددمات
همگانی ضروری را تیمین کرد و رییس خیابانها شد .این اعتصاب عمدومی بینتیجده بده
جای آن که راه فاشیسم را سد کند پیروزی معنوی برای آن بده ارمیدان آورد د «کداپورتوی
جنبش کارگری» ،Caporetto( 59.در این شدهر کوچد در ونیدز ،گروههدای ایتالیدایی در
 1927بدده دسددت آلمانیهددا و اتریشهددا تارومددار شدددند ،کنایدده از شکسددت سددنگین و
شرمگینانه).
پس پرولتاریای سازماندهی شده چه میتوانست بکند؟ همینکه فاشیسدم بده سدوی
قدرت رهسپار شد جنبش کارگری تنها ی دستاویز داشت که به آن پناه ببدرد :پشدت سدر
گذاشتن فاشیستها و نخست کس قدرت کردن! اما احدزاب پرولتدری خدود را انقالبدی
نشان ندادند و حتی برای لحظهای در رسیای کس قدرت بدا زور نبودندد .حقیقدت ایدن
است که در زمان پیروزی فاشیسم در ایتالیا و آلمان جنبش کارگری بده غایدت ضدعیف و
ناکارآمد شده بود :نه تنها به دلی بیکاری و نه فقط به خداطر شکسدتهای پیدرپدی در
درگیریهای روزانه با دستههای فاشیستی که از نبود تاکتی هدای جسدورانه آب میخدورد
بلکه اساسا به این دلیل که سکازمانهای اتحادیکهای توانکا بکه دفکاع ککردن از دسکتاوردهای
طبقهی کارگر نبودند .در ایتالیا فدراسدیون کدارگری نمیدانسدت چگونده در برابدر کداهش
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
مخالفت با حکم قانونی برونینگ که سب کاهش دستمزدها میشدد برحدذر داشدت بده
بهانهی اینکه دف اع از معداش کدارگران حکومدت برونیندگ را بدا خطدر مواجده میکندد و
برونینگ از هیتلر «بهتر» است .این تاکتی که به نام «ضرر کمتر» معروف شد کارگران را
واقعا بیروحیه کرد.
هنگامیکه فاشیستها مبادرت به فتح قدرت کردند جنبش کارگری خود را بیحرکت
و کامال ناتوان از پس زدن آن نشان داد .سوسیالیسدتها در ایتالیدا خدود را مددافعان نظدم
موجود نشان دادند و به پای قانونگذاران دولت بورژوا افتادند .آنها به کارابینیری سلطنتی
و ارتش التماس کردند که قدرت را به موسولینی واگذار نکنند .در پایان ژوییه ،رهبرشدان،
توراتی  Turatiپیش پادشاه رفت تا «بده او یدادآوری کندد کده او عدالیترین مددافع قدانون
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اساسی است».
در آلمددان رهبددران بهبودخددواه از هیندددنبورگ و رایشددسور درخواسددت کردنددد تددا
«وظیفهشان را انجدام داده» ،قددرت را بده هیتلدر تفدویض نکنندد .وقتدی پداپن حکومدت
سوسیالیست پروس را در بیستم ژوییهی  1932برکنار کرد آنها خود را محدود به اعتراض
به این «نقض قانون اساسی» کردند و به دیوان عالی زیپزیگ شکایت بردند .ده روز پدیش
از آنکه هیتلر به قدرت برسد کمیتهی اجرایی فدراسدیون کدارگیری مالقدات کوتداهی بدا
رییسجمهور هیندنبورگ داشت .رهبدران اتحادیده «همچندان بده دولدت ایمدان داشدتند و
امیدوار به کم رییسجمهور رایدش بودندد» 60.و در سدیام ژانویدهی  1933روزی کده
هیتلر کابینهاش را تشکی داد ،به پیش! در چاپ ویژهی خود نوشت« :سوسیال دموکراسی
در مواجهه با دولتی که تهدید به کودتکا میکندد ،در زمدین قدانون اساسدی و قدانونگرایی
پابرجاست» .کمونیسدتها نیدز بدرخالف درازگوییهدای انقالبیشدان عدذر آوردندد کده
بهبودخواهان هیچ نکردند د [و این در حالی بود که] خودشان نیز هیچ نکردند.
5
اکنون فاشیسم قدرت را در اختیار دارد ،به رهبرش به عنوان رییس دولت تشکی حکومت
واگذار شده است .اما هنوز کالم آخر گفته نشده است ،چراکه دشمن واقعی ،پرولتاریدای
سازماندهی شده هنوز شکست نخورده .احزاب کارگری و اتحادیهها هنوز وجود دارندد و
قانونیاند .خواهیم دید که چگونه فاشیسم از دستگاه دولتی برای تکمی پیروزیاش سدود
میجوید ،سازماندهی کارگران را بهکلی نابود میکند و دیکتاتوری را برقرار میسازد.
در دورهی پیش وقتی فاشیسم در راه دستیازی بده قددرت بدود ،تداکتیکش چنانکده
دیدیم قدانونی بدود .آمدادگیاش بدرای شدورش زفدی گدزاف بدود بدرای حفدظ روحیدهی
گروههایش .اکنون درست برعکس قایه صاد اسدت .تاکتی هدای قدانونی اکندون تنهدا
نیرنگی جنگی برای ساکت کردن دشمن است ،نقابی زیر پوششی که از پدس آن فاشیسدم
قانونمندددی را بیحرمددت میکنددد و بدده صددورتی روشمنددد کودتککایی سددهمگین را آمدداده
میسازد.
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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 .ش درایط سددهمنا دیکتدداتوری
میتوانست بازتاب های خطرناکی هدم در میدان پرولتاریدای سدازماندهی شدده و هدم در
احزاب دموکرات لیبرال پدید آورد .باید وضع دفاعی اولی ویران شده و به دومدی تادمین
دوباره داده شود .در اکتبر  ،1922رییس جدید دولت مث گرگی در لباس بره به معاونانش
تلگراف زد« :ما باید اناباط را حفظ کرده و به دیگران احترام بگذاریم .در هدیچ شدرایطی
نباید به آزادیهای شخصی تجاوز کنیم» .در نهم نوامبر ،ابالغیهای منتشر کدرد کده در آن
بیان می داشت مصمم به ابقدای آزادی ،بازگشدایی مراکدز کاریدابی و غیدره اسدت .تقریبدا
همزمان به کنت اسدفورتزا ،سدفیر ایتالیدا در پداریس ،محرمانده گفدت کده قصدد دارد تدا
«برنامهای دموکراتی بریزد».
این تاکتی به هدفش رسید .موسولینی موفو به رام کردن لیبرالهدا شدد .بینواهدا بده
خود میباوراندند که فاشیسم چیزی بیش از «لیبرالیسدم تقویدت یافتده» نیسدت کده تنهدا
هدفش افزودن جزپیاتی چند به رژیم دموکراتی است :تقویدت حکومدت و آشدتی دادن
قدرت با آزادی 61.جولیتی پیر با شادی به قیصر جدید میخندید .آمنددوز  Amendolaدر
مصاحبهای اعالم کرد که برای نخستین بار حکومتی باثبات و پایددار در ایتالیدا روی کدار
آمده که توانا بده برنامدهریزی درسدت کارهدایش بدرای آیندده اسدت .فراماسدونری کده بده
لشکرکشی به رم کم کرد توسط استاد اعظم* خود ،توریجانی  Torrigianiرژیدم جدیدد
را پشتیبانی کرد.
موسولینی برنامهای بسیار مشخص را پی گرفت کده عبدارت بدود از بده دسدت آوردن
اکثریت مطلو در مجلدس بدا کمد لیبرالهدا .در ژوییدهی  ،1923او موفدو شدد بدرای
گذراندن قانون جدید انتخابات ،مجلدس را در دسدت داشدته باشدد .از آن پدس ،دو سدوم
کرسیهای مجلس به حزبی داده میشد که اکثریت آرا را به دست آورده باشدد آن هدم در
شرایطی که حزب دوم دسدتکم بیسدت و پدنج درصدد ر ی ریختده شدده را کسد کندد.
لیبرالها نه تنها این قانون را پذیرفتند بلکه تا آنجا پیش رفتند که در انتخابات ششم آوری
 1924با فاشیست ها لیست انتخاباتی مشتر تهیه کردند .فاشیسم کده تنهدا سدی و پدنج
*  grand Masterعنوان رهبر فراماسونها.
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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.
اما از آنجایی که موسولینی شاهد قواعد بازی قانون اساسی بود در پشدت صدحنه از
قانونگرایی تخطی میکرد و برای دیکتاتوری آماده میشد .او در تمام شبهجزیره به رهبران
محلی فاشیست اختیدار داد تدا حکومتهدای شدهری پوپکوهری ( Popolariکاتولید )،
سوسیالیست و لیبرال را در اختیار بگیرند و چونان پادشاهی مقتدر رفتار کنند .او محرمانه
دستههایش را تشویو می کرد تا به نبرد خونین در برابر پرولتاریای سازماندهی شدده ادامده
دهند .نشریات توقیف شدند ،گرچه اجدازهی قدانونی [بدرای نشدر] داشدتند ،دسدتگاههای
چاپ ویران و مراکز کاریدابی و تعاونیهدا بده آتدش کشدیده شددند .انتخابدات  1924در
فاایی آ کنده از خشونت و تقل برگزار شد و کمکم که نقداب از چهدره برداشدته میشدد
چهرهی دیکتاتوری برمال میگشت .در ششم ژوپدن  1924موسدولینی بدا فریداد مدانع از
ادامهی حرف ی کمونیست در مجلس شد« :ما آقایان قاب ستایشی در روسیه داریدم! و
باید از آنچه در روسیه اتفا افتاده تقلید کنیم ...اشتباه میکنیم که از مدورد آنهدا کدامال
پیروی نمیکنیم .اگر این کار را بکنیم ،شما کارگران را مجبدور میکنیدد بده جدای اینکده
این جا باشند ...شما باری از جنس سرب بر پشتشان خواهیدد گذاشدت .مدا بیجسدارت
نیستیم و زودتر از آنکه فکرش را بکنید آن را به شما ثابت خواهیم کرد».
موسولینی در واقع نمیتوانست بیش از این وقت را تلف کند .آب و آتش ،قانونمندی
و بیقانونی نمیتوانند بیش از حد با یکدیگر در هم بیامیزند .هنینکه به مسدیر خشدونت
وارد شد الزاما باید ما آخر راه میرفت .اما ضمانتهای قانون اساسی مسکوت نماندندد و
آزادی بیان محدود نشد .ماتئوتی  Matteottiنمایندهی سوسیالیسدت در مجلدس در دهدم
ژوپن  ،1924خشونت سازماندهی شده در انتخابات را تقبدیح کدرد .اشدارات موسدولینی
منجددر بدده قت د او شددد .ایددن جنایددت مددوجی از خشددم را در سراسددر ایتالیددا گسددتراند.
روزنامهنگاران موضوع را در دست گرفتند .سرانجام لیبرالها به ناگه از توهم بده در آمدده،
چهره ی واقعی فاشیسم را دیدند و اپوزیسیون که هنوز خفه نشده بود برای شش ماه از تمام
سالحهای قانون اساسی در اختیارش در برابر حکومت سود جست.
موسولینی دریافت که این زمان ،فرصتی است مناس برای پناه جستن به دیکتاتوری.
او در سوم ژانویهی  1925در مجلس نقابش را به کناری انداخت و بدطینتیاش را آشدکار
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ساخت .پس از آن ،پلیس تالشهایی در برابدر شدخص او بده کدار بسدت کده او آنهدا را
بهانهای کرد برای ترویج قوانین اضطراری تا [از طریو آنها] دشمنانش را نابود ،پرولتاریا،
احزاب دموکراتی و سازمانهای اتحادیدهای را منحد  ،تمدام آزادیهدا را پایمدال کندد و
قدرت دیکتاتوری به شخص او اعطا شود (بهویژه وضع قانون از طریو حکم د قانون)*.
در آلمان
وقتی رییس جمهور هیندنبورگ هیتلر را به عنوان صدراعظم رایش برگزید او نیز دریافت که
سریع پیش رفتن خطرنا خواهد بود .نیروهای احزاب کدارگری صددمه نخدورده بودندد.
ظهور ناگهانی دیکتاتوری پرولتاریا را به اعتصاب عمومی یا شورش مسلحانه میکشداند.
بهتر بود که دشمن را به بهانه ی رعایت قانون اساسی ساکت کند .در تمام ماه فوریه هیتلدر
مدام احترامش به قانون و آرامش را تکرار میکرد 62.او چدون موسدولینی از ایدن موقعیدت
برای ایجاد اکثریتی مطلو در پارلمان سود جست .او با پذیرش البته آسدان رییسجمهدور
هیندنبورگ برای انحالل رایشستاگ ،انتخابات جدیدی برای پنجم مارس برنامهریزی کرد
و حزبش را به رقابتی جدید فراخواند.
اما از آنجایی که هیتلر گرگی بود در پوستین بدره ،دوسدتش گوریندگ بدا تبدی فدراوان
آمادهی کودتایی خشن بود .او از تجربهی ایتالیا آموخته بود کده همزمدان دو نقدش بدازی
کردن د قانونگرایی و بیقانونی د برای مدتی مدید غیرممکن خواهد بود .بنابراین گورینگ
آن چه را که موسولینی برای انجامش دو سال وقت صرف کرد ،در چند هفته انجدام داد .او
با تصفیهی رییس پلیس پروس شروع کرد ،تمام عناصر «جمهوریخواه» از رییس پلدیس
برلین گرفته تا کوچکترین بازرس دایرهی جنایی از خدمت منفص شده ،نازیهای قابد
اعتماد جای آنها را گرفتند .حکمی قانونی در چهارم فوریه ،عمال به پلیس قدرت توقیف
تمام نشریات مخالف یا میتینگهای عمومی را داد .گورینگ قول داد تا بهشخصه از تمدام
پلیسهایی که از سالحهایشان علیه «سرخها» استفاده میکنند حمایت کند .و بدا حکدم
دیگری به شوپو ( Schupoپلیس برلین)« ،نیروی پلیس کمکی» پنجاه هزار نفدری را کده
در استخدام اسآ و اساس بودند افزود.
*  ،decree-lawحکم قانونی ،به این معنی که هر حکمی از جان شخص دیکتاتور منتشر بشدود بده مثابده
قانون ززمازجرا است.
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او در همان زمان محرمانه دستههایش را تشدویو بده نبدرد خدونین در برابدر پرولتاریدا
میکرد .نازیها همهجا به دشمنانشان حمله کردند ،دفترهای مرکزیشان را تاراج نمودندد
و میتینگهای عمومیشان را بر هم زدند .آنها در برلین به کارگرانی که ش در خانهشدان
بودند حمله و کت کاری کرده ،آنها را کشتند .بر اساس آمار و ارقام رسمی ،پنجاه و ی
ضد فاشیست در «آشوبهای» سیاسی بین سیام ژانویه تا پنجم مارس کشته شدند.
غیرممکن بود تا کودتای خشن را تا بعد از انتخابات به تعیو بیندازند ،چراکه بدون آن
دیگر اکثریت مطلو به دست نمیآمد .پیش از پنجم مارس ،تاریخ ر یگیری ،ززم بود تدا
به هر قیمتی نقشه ی غیرقطعی را قطعی کرده ،متمردان را با حوادث غیر مترقبه وحشتزده
کنند ما در موردی که کرسی کافی به دست نیامد بده آسدانی ،نماینددگان کمونیسدت را از
رایشستاگ جدید بیرون بیندازند .بنابراین گورینگ دست به تحری زد .او ایددهی قددیمی
داره و همفکرانش در استفاده از ادعای ی قیام کمونیستی را به کار بست که بهانهای بیود
برای تخلف از قانون و شروع تهاجمی خردکننده به پرولتاریا .در بیسدت و چهدارم فوریده
پلیس حملهای شدید به دفترهای مرکزی حزب کمونیست کرد .گورینگ ادعا میکدرد کده
اسنادی یافتهاند که وقوع ی انقالب بلشویکی قری الوقوع را ثابت میکندد (گرچده ایدن
تاراج آنقدر بیبرکت بود که اسناد ضبطشده هرگز به چداپ نرسدیدند) .سدپس در عصدر
بیست و ششم همان ماه ،آتشسوزی کوچکی در کاخ برلین پدید آمد ،امدا کوشدشها بده
نتیجه نرسید .سرانجام در ش بیسدتوهفتم تدا بیستوهشدتم ،مدردان گوریندگ جدوانی
تروریست را تحری کردند تا رایشستاگ را آتش بزند .حکومت فدورا ایدن آتشسدوزی را
نشانی از شورش کمونیستی دانست و بدون از دست دادن حتی ی لحظه حکمی را برای
اماا به رییسجمهور داد که قانون اساسی را بهک منسوخ میکرد و «شرایط اضدطراری»
اعالم میداشت.
در چه و هشت ساعت ،تمام قدرت به پلدیس واگدذار شدد .گروههدای توفدانی کده
«پلیسهای کمکی» شده بودند کارگران مبارز را زدند ،شکنجه کردند و به قتد رسداندند.
میتینگهای انتخاباتی احزاب ضدفاشیستی قدغن و نمایندگان کمونیست دستگیر شددند.
در نتیجهی این شرایط ترور ،نازیها پیروزی قاب توجهی در انتخابدات پدنجم مدارس بده
دست آوردند که دویست و هشتاد و هشت کرسدی را در رایشسدتاگ برایشدان بده ارمیدان
آورد .برای به دست آوردن اکثریت مطلو تنها میباید حزب کمونیست را از گود بیرون می
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انداختند و چند نمایندهی سوسیالیست را به اردوگاههای کار اجباری میفرستادند.
هنوز دیکتاتوری باید ضمانت اجرایی مییافت .در بیست و چهارم مارس ،رایشستاگ
در اتاقی پر از گروههای توفانی مسلح با چهارصد و چه و ی ر ی موافو در برابر ندود و
چهار ر ی مخالف ،قانون اهدای تمام قدرت به هیتلر برای وضع قانون «بددون پیدروی از
روش اجرایی تصوی شدهی قانون اساسی» دد باید گفت صرفا از طریو حکم د قانون ددد
را مصویب کرد .دو ماه بعد تمام احزاب کارگری و اتحادیهها منح یا «تعدی » شدند63.
6
پرولتاریای سازماندهی شده در این مرحلهی آخر چه کرد؟ چگونه مقاومت کرد؟ رهبدران
کارگری گذاشتند تا با روشهای بهظاهر قانونی فاشیسدتها کندار زده شدوند .آندان هدیچ
دستوری برای جذب نیروهای مسلح نداشتند .آنهدا در پدی اعتصداب شورشدی عمدومی
نبودند .آن ها از فاشیسم که اکنون با پیروزی در انتخابات به قدرت رسیده بود امید به چیز
بهتری نداشتند.
در ایتالیا
سوسیالیست های ایتالیا به کوری همیشگی همچنان به قدانون و قدانون اساسدی چسدبیده
بودنددد .در دسددامبر  1923فدراسددیون کددارگری بدرای موسددولینی گدزارش بیرحمیهددای
سازماندهی شدهی دستههای فاشیستی را فرستاد و از او خواست که همراه با گروهش [از
قدرت] کنارهگیری کند 64.حزب سوسیالیست رقابدت انتخابداتی آورید  1924را بسدیار
جدی برگزار کرد .حتی توراتی در سالن شهرداری تورین ،جایی که پیرهن سیاهها نگهبدان
در ورودی بودند ،مناظرهای با ی فاشیست داشت .و وقتی پدس از کشدتن مداتئوتی تنفدر
شبهجزیره را فراگرفت ،سوسیالیستها نمیدانستند چگونده از آن بهرهبدرداری کنندد .نندی
 Nenniمینویسد« :فراخواندن کارگران به خیابانهدا بدرای شدورش در لحظدهای مناسد
تاکتی غال نبرد قانونی در سطح قاایی و پارلمدانی اسدت» 65.اپوزیسدیون بده عندوان
ژستی اعتراضی راضی شد در پارلمان شرکت نکند و چون عدوام دوران باسدتان از آونتکین
 *Aventinاستعفا داد .موسولینی در مجلس به سخره گفت« :مخالفان ما چه میکنند؟ آیا
* یکی از تپههای هفتگانهی روم باستان که پارلمان در آنجا قرار داشت.
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آنها اعتصابهای عمومی یا حتی اعتصابهای حزبی پدید میآورند؟ آیدا تظداهراتی در
خیابانهددا سددازمان میدهنددد؟ آیددا در تددالش تحرید شددورشهایی در ارتددش هسددتند؟
هیچکدام .آنها خود را به رقابتهدای مطبوعداتی محددود کردهاندد» 66.سوسیالیسدتها
شعار سهگانهای داشتند :استعفای دولت ،انحالل میلیشکیا و انتخابکات جدیکد .آنهدا بده
اعتماد به شاه ادامه دادند و از او خواهش کردند که در شکست دادن موسولینی همراهشان
باشد و برای روشن کردن او عرض حال پشت عرض حال چاپ می کردند .اما شاه بدرای
بار دوم آنها را مییوس کرد.
در آلمان
سوسیالیستهای آلمان برای آرامش تقاضا پشت تقاضا صادر میکردند .در هفتم فوریهی
 ،1933کونستلر  Kuenstlerرییس فدراسیون برلین در حدزب اینگونده دسدتورالعم داد:
« بیش از هر چیز اجازه ندهید تا خشمگین شوید .زندگی و سالمت کارگران برلینی بسیار
عزیزتر از آن است که در معرض خطر قرار گیرد .آنها باید برای روز نبرد حفظ شوند»67.
ُ
حزب انتخابات را بسیار جدی برگزار کدرد .اتدو ولدز  Otto Welsدر سدخنرانیای گفدت:
« مردم در پدنجم مدارس ،فرصدت بده دسدت آوردن سرنوشدت خدود را دوبداره در اختیدار
دارند» 68.و وقتی هیتلر رایشستاگ را به آتش کشید ،کمیتهی اجرایدی فدراسدیون عمدومی
کارگران آلمان اعتراضی غمبار به خشونت از بندد رسدتهی فاشیسدتی بیرای رییسجمهدور
فرستاد« :اتحادیهها همواره با تروریسم در تمام اشدکالش مخالفندد .آنهدا اعاایشدان را
برای نبرد در راه ساخت نظم جدید اجتماعی بدون استفاده از خشونت تعلیم دادهاندد»69.
سرانجام در ش پنجم مارس ،رهبران مسدئول تقسدیمات رایشک بانر در شدهرهای مهدم
آلمان با موتور سیکلت به برلین رفتند تا دستور نبرد بگیرند .آنها ایدن دسدتور را دریافدت
کردند« :آرام باشید! مهمتر از همه آنکه خونریزی ممنوع»70.
ُ
کمونیستها نیز هدیچ مقداومتی را سدازماندهی نکردندد .ترگلدر در دادگداه زیپزیدگ
اعتراف کرد« :حزب کمونیست نمیتوانست از شورش مسلحانه چیزی انتظار داشته باشد
و فقط در آرزوی ی چیز بود :بقا یافتن بدون حادثده تدا زمدان انتخابدات کده در انتظدار
موفقیت قاب مالحظهای بود» 71.در بیست و ششم فوریه یکدی از رهبدران حدزب بده ندام
پیا  Pieckنوشت« :بگذارید کارگران از اینکه حکومت هیچ بهانهای برای اقدام جدید
به حزب کمونیست نمیدهد آگاه باشند!» و خود دیمیتروف  Dimitrovدر دادگاه زیپزیگ
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گفت« :از تمام سیاستمداران ناسیونال سوسیالیست ،از تمام کارمندان پلیس که در ایدن
اتا برای شهادت دادن حاضرند میپرسم که در زمان آتشسوزی رایشستاگ میتوانسدت
تدار واقعی برای انقالب پدید آید؟ و همگی با تفاوتهایی کم پاسخ دادند :نه!»72
نگرش رهبران اتحادیهها عجی تر بدود .آنهدا تصدور میکردندد کده جندبش اتحادیدهای
میتواند با حکومت فاشیستی همچون حکومتهای پیشین به توافو دست یابدد و اینکده
هیچ تااد کاملی بین آزادی اتحادیهها و دیکتاتوری وجدود نددارد د آنهدا بده طدرز غیدر
محسوسی یکی پس از دیگری از مواضع خود عق نشینی [و به ایدن ترتید ] فاشیسکم را
تقویت میکردند.
در ایتالیا
رهبران فدراسیون کارگری آماده بودند تا همانگونه که با دولتهای قدیمی د کده برایشدان
بسیار خوب کار کرده بودند د «همکاری» کرده بودند بدا دولدت جدیدد نیدز «همکداری»
کنند د موسولینی این نکته را فهمید و فوری پس از لشکرکشی بده ُرم دبیرکد فدراسدیون را
برای ورود به کابینهاش دعدوت کدرد .داراگوندا  D’Aragonaپدذیرفت .اگدر موسدولینی در
نهایت از این نقشه دست کشید به این دلی بود که به آن اعتراض شد .اما رهبران اتحادیده
به پیشنهاد خودشان ادامه دادند .ارگان کارگران راهآهن ،تریبونتا دی فروویتهری Tribuna
 dei Ferrovieriسرمقالهای بدا عندوان «بدی قیدد و شدرط» چداپ کدرد کده «همکداری»
اتحادیههای کارگری را به دولت فاشیستی پیشنهاد مدیداد 73.بدرای چندد مداه ،مدذاکرات
مستقیمی میان رهبران اتحادیده و موسدولینی برقدرار گردیدد .در اوت  ،1923داراگوندا بده
کمیتهی ملی فدراسیون کدارگری توضدیح داد کده «همکداری» در هدیچ مدوردی سیاسکی
نخواهد بود بلکه فنی است (درست خواندهاید) .فدراسیون کارگری در بدنههای مشدورتی
دولت و در تمام بدنههایی که مشکالت کار و تولید در آنهدا بحدث میشدد شدرکت مدی
جست« .مقررات فدراسیون نمیتواند پیرو عقاید از پیش فدرض شدده باشدد .»...ضدمن
آنکه ارتباطش را با حزب سوسیالیست قطع کرد.
اما این فرومایگی فدراسیون کارگری را نجدات ندداد .ایدن فدراسدیون در پایدان سدال
 1926منح شد .رهبرانش به جای آن ،انجمنی فرهنگی تیسیس کردندد کده متماید بده
«کم مشورتی و نقد اعمال اجتماعی حکومت» بود .آندان بیانیدهای چداپ کردندد کده
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اعالم میداشت« :رایم فاشیستی یک واقعیت است و باید به هکر واقعیتکی توجکه ککرد» .و
بیان کردند که جنبش اتحادیهای نمیتوانست در گذشته تصمیم بگیرد که خود را موافو یا
مخالف دولت اعالم کند اما ززم بود که یا در جهت براندازی دولدت نبدرد کندد یدا بدا آن
همکاری و خود را جزیی از آن قلمداد کند .آنان شو دوم را برگزیدند د شقی کده «بدهطور
طبیعی منجر به فراموشی اص نبرد طبقاتی میشد»74.
در آلمان
رهبران اتحادیههای آلمان دوقلوی ایتالیاییهدا بودندد .بندابراین برخدی رهبدران ندازی کده
بهخوبی با آنها آشنایی داشتند پس از  1932تالش کردند آنان را بده سدوی خدود جلد
کنند .گرگور اشتراسر شادمان بود که بحثهای فدراسیون کارگری اپوزیسدیونی اسدت بدر
حزب سوسیالیست« .این پیشرفتی است که پیشبینی جبههای متحدد از تمدام تولیددگران
آلمان را ممکن میکند» .او در اکتبر در میتینگی در اسپورت پازست  Sportpalastاز دبیر
فدراسیون کارگری که سخنرانی ناسیونالیستی بیپردهای کرده بود دعوت ویژهای بده عمد
آورد« :اگر زیپارت  Leipartواقعا اینگونده فکدر مدیکندد مدا چشدماندازی وسدیع پدیش
رویمان داریم.»...
هیتلر که به قدرت رسید کمیتهی اجرایی فدراسیون بیان کرد« :منتظر عم حکدومتی
خواهد ماند» .اول از همه ،حزب سوسیالیسدت فدراسدیون را منحد و در بیسدتم مدارس
بیانیهای منتشر کرد [به این مامون]« :سازمانهای اتحادیهای بیانگر ضرورت اجتمداعی
بی چون و چرایند .بخشی جداییناپدذیر از هرگونده نظدم اجتمداعی ...در نتیجدهی نظدم
طبیعی چیزها آنها بهطور فزایندهای به دولت میپیوندند .وظیفدهی اجتمداعی اتحادیدهها
باید تجلی یابد ،ماهیت رایم هرچکه میهواهکد باشکد ...سدازمانهای اتحادیدهای هدیچ
گ
ادعایی دربارهی تیثیر مستقیم بر قدرت دولت ندارند .اینجکا وظیفهشکان صکرفا گذاشکتن
دانش و تجربهشان در اهتیار پارلمان و حکومت است»...
در هفتم آوری  ،زیپارت تالشش را افزون کرد و بیدان داشدت کده اتحادیدهها «همکان
هدف حکومت را دنبال میکنند ،یعنی یافتن آزادی ملت در داهل و در بیکرون در نیروهکای

مولد کل مردم» .در بیستم آوری  ،کمیتهی ملدی فدراسدیون از اتحادیدهها دعدوت کدرد در
مراسم اول ماه می به عنوان نماد همکاری طبقهی کارگر با دولدت ناسدیونال سوسیالیسدم
نقشی داشته باشند75.

بخش ششم

برآمدن و برافتادن فاشیستهای عامی
1
فاشیسم به قدرت رسیده است .پشتیبانان مالی فاشیسم بده هدفشدان رسدیدهاند :ندابودی
دموکراسی پارلمانی ،قلع و قمع سازمانهای پرولتدری و تشدکی دولتدی اقتددارگرا کده از
طریو آن بتوانند خواستههایشان را تحمی کرده ،سودهایشان را افزایش دهند.
اما روی دیگر سکه :آقایان سرمایهدار اکنون درگیدر درخواسدتهای عکوام فاشیسدت
هستند .ما اکنون با طرز فکر این عوام آشناییم (بخدش  .)2آندان قددرت را بده نده خداطر
پشتیبانان مالیشان که فقط برای هاطر هودشان به دست آوردند .به تعبیر موسولینی آنها
«طبقهی سیاسی جدید»ی تشکی دادندد 1.آنهدا بیرحمانده بدا خشدونت تدازه بده دوران
رسیده ها ،مصمم به بیرون راندن کارمندان سیاسی قدیمی بورژوازی بودند و تمام مناص
و ُپستها را برای خود میخواستند.
آقایان از این درخواستها کمی در هراسند د البته آنان آنچندان هدم از پیشبیندی ایدن
نکته عاجز نبودند و پس از مدتی فهمیدند که واگذاری هدایت دولدت بده فاشیسدتهای
عامی خطرنا است .به این دلی  ،دستکم در آغاز ،صرفا مشارکت فاشیسم را در دولت
بورژوازی سنتی ترجیح میدادند .اما ناشکیبایی عوام این نقشهها را نقش بر آب کرد.
در این حال ،آقایان حمایتهایی کردند :مردمدان قابد اعتمداد متعلدو بده «طبقدهی
سیاسی قدیمی» وزرای فاشیست را احاطه کردند .اما این عوام خیالهای دیگدری در سدر
داشتند ،آنها بر در دست داشتن تمام قدرت اصرار میورزیدند و میخواستند که خادمان
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سیاسی سابو بورژوازی تا آخرین نفر برکندار شدوند .آیدا آقایدان تسدلیم شددند؟ آنهدا از
آنجایی که هنوز به عکوام نیکاز داشکتند دارای انتخداب محددودی بودندد[ .بدهخوبی در
میکردند که] مساعدتشان برای ضربه زدن به پرولتاریای سازماندهی شده و گذار دولت
دموکراتی به دیکتاتوری ضروری است .هیچکس نمیتواند بهتر از این مردانی که خود از
مردم هستند ،کارگران مبارز را آزار کرده ،شکنجه دهد .از این رو آقایان بدون کوچد ترین
ترسی از آینده و از قربانی کردن کارگزاران سیاسی قدیمی بده عدوام فاشیسدت تدن در داده،
تمام قدرت را به آنان واگذار کردند.
در حقیقت ،این پدیده جدید نیسدت :تقددمی تداریخی وجدود دارد .در دوم دسدامبر
 ، 1851بورژوازی فرانسه به همین روش به عامیان هوادار لویی بناپارت اجازهی «توقیف و
نابودی» کارمندان سیاسی سابو« ،بخشهای گفتاری و نوشتاری ،سیاسیها ،دبیران ،خط
مشی و نشریاتاش» را داد .مارکس میگوید« :در دادگاههدا ،در وزارتخاندهها ،در ر س
ادارهها و ارتش جمعیتی از اوباش بر سر کارند ،میتوان گفت که بهترین آنها نمیداند که
از کجا میآید ،جمعیتی پر سروصدا ،بیاعتبار ،حریص و زقیدد .»...بدورژوازی بدا ایدن
تهاجم به چالش کشدیده شدد چراکده در نتیجدهی کمد عدوام« ،از حکومدت قدرتمندد
استبدادی» که برای سودآوری خود به آن نیازمند بود مطمئن شد .فری ظاهر را خدورد و
جابهجایی ی «طبقهی سیاسی» با طبقهای دیگر را برای انقالب واقعی فراهم آورد .گیزو
 Guizotپیر خرفت نوشت« :این پیروزی کام و نهایی سوسیالیسم است!»2
در ایتالیا
عوام ایتالیا بسیار پیش از دستیازی به قدرت دریافتندد کده «طبقدهی فاسدد [بدورژوازی
سیاسی] دستانش را کنار کشیده و موارد عمومی را به شایسدتهترها واگدذارده اسدت» 3.از
این رو ،حکومت تشکی شدهی موسدولینی پدس از لشکرکشدی بده ُرم نتوانسدت آنهدا را
راضددی کنددد .بددیش از نیمددی از وزی دران متعلددو بدده «طبقددهی سیاسددی قدددیمی» بودنددد:
اشرافزادههایی چون ژنرال دیاز  Diazدر ادارهی جنگ ،دریاسازر تااون دی روال Thaon
 di Revalدر نیدروی دریدایی ،جنتیلده Gentileی لیبدرال در آمدوزش عمدومی ،فددرزونی
 Federzoniملیگرا در مستعمرات و کولونا دی چدزارو Colona di Cesaroی رادیکدال در
پست و تلگراف وزیران فاشیست را در بدر گرفتده بودندد .عدوام از طدوزنی شددن «رژیدم
انتقالی عصبانی بودند و به موسولینی فشار میآوردند تا از همکاران غیرفاشیسدتش چشدم
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بپوشد و سرانجام آنچه را که دولت توتالیتر مینامیدندد تیسدیس کندد .در تابسدتان 1923
تنش بزرگی میان مصلحتگرایان و افراطیها در حزب پدید آمد .روکا  Roccaبه این دلی
که جر ت کرده بود بگوید «انقالب را فاشیستها در ایتالیا پدید آوردند البته نه فقط بکرای
فاشیستها» و نیز از تبدی حزب فاشیسم به حزب بزرگ ملی حمایت کرده بود از حدزب
اخراج شد .موسولینی به دفاع از روکا در برابر فاریناچی  Farinacciرهبر عوام ،ادامه داد4.
او در  1924نوشت« :عالوه بر فاشیسم حزبی ،ملت ایتالیا نیز وجود دارد5».
اما او پیشتر در خلوت خود دولت توتالیتر را برگزیده بدود .بدهزودی در یدازدهم اوت
 1922در ناپ اعالم کرد« :فرایندی در راه است که بر اساس آن فاشیسم دولت را مجسدم
میکند» .او بعدمر به امی لودویگ  Emil Ludwigاعتراف کرد که عمدا بدا کابیندهای کده
«پنجاه درصدش» اپتالفی بود ،پیش از رهسپار شدن به سدوی فاشیسدم توتدالیتر ،شدروع
کرده بوده است 6.در آوری  ،1923هشداری رسمی از طریدو خبرگدزاری ولتدا  Voltaبده
آگاهی عموم رساند که «رژیم فاشیستی که بهدرستی از آن سخن گفته میشود هنوز آغداز
نشده و دوران فعلی ،تنها دورانی مقدماتی است»7.
اما دولت فاشیستی همچنان بر دولت موجود احاطده داشدت .در سدیزدهم ژانویدهی
 1923موسولینی به موازات کابینهی خود« ،شورای عالی»ای که صددرصد فاشیستی بود
و از رهبران عمدهی حزب تشکی میشد دایدر کدرد .شدورای عدالی در یکدی از نخسدتین
جلساتش تصمیم به ایجاد مکنل برای ارتش قانونی با «میلیشیای داوطلد بدرای امنیدت
ملی» گرفت که به دسدت شدخص ریدیس دولدت اداره شدود .نداظران فاشیسدتی از تمدام
کارمندان در تمدام درجدههای سلسدلهمرات کپیبدرداری کردندد .سدرانجام پدس از قتد
ماتئوتی ،موسولینی تصمیم به اظهار لطف به عدوام گرفدت و ظهدور «دولدت توتدالیتر» را
اعالم کرد .او فریاد میکشید« :شعار ما ایدن اسدت :بکا تمکام قکوا بکه سکوی فاشیسکم!»8
ُ
د کاریکلماتوری از شعار انقالب اکتبر« :با تمام قوا به سوی شوراها!» .الیوتی گفدت کده
حزب فاشیسم تبدی به ارتش شده است و «نمیتواند همزیسدتی ارتشهدای دیگدر را بدا
اهداف متفاوت برتابد .این نیازمند فرماندهی یکپارچه است ...احزاب دیگر حقدی بدرای
حیات ندارند» 9.فاشیسم ادعا می کرد که با دولت یکی است و سدرجو پدانونتزیو Sergio
 Pannunzioاین عبارت را درست کرد :حز ک دولت10.
بین سالهای  1925تا  1926تمامی احزاب به جز حزب فاشیسم بدا قددرت منحد
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شدند ،فاشیسم نه تنها نسبت به سازمانهای کدارگری و احدزاب پرولتدری کده نسکبت بکه

احزا بوراوا و کاگزاران سیاسی پیشین بوراوازی نیز بیرحم بودُ .ولپه نوشت« :لیبرالهدا
یددا فاشیسددت شدددند یددا زندددگی سیاسددی را تددر کردنددد .بسددیاری دشددمنان سرسددخت،
خودخواسته یا به اجبار جالی وطن کردند» 11.مازپارته میگوید« :پس از انحالل خشدن
جمهوریخواهان و سدازمانهای کاتولید  ،پیدرهن سدیاهها بدا لیبرالهدا ،دموکراتهدا و
فراماسونها نیز همینگونه رفتار کردند» 12.با حکمدی در بیسدت و ششدم ندوامبر ،1925
ُ
فراماسونری قدغن اعالم شد« ،لژ فراماسونها مورد تجاوز قرار گرفت و در هم شکسدته و
ویران شد ،تجهیزات و نشانهایشان خرد شده ،به خیابانهدا ریختده شدد» 13.کتابخاندهی
فیلسوف لیبرال بندتو کروچه  Benedetto Croceغارت شد و بدر رهبدران لیبدرال ،آمنددوز
 Amendolaو گوبتی  Gobettiهمچون استاد اعظدم فراماسدونها ،توریجدانی ،چندان آزار
بدنی روا شد که بر اثر آن جان باختند .هر کوششی برای احیای احزاب قدیمی بدا بیسدت
ُ
سال زندان کیفر داده میشد .به عالوه پلیس مخفی (اورا  )Ovraو «دادگداه ویدژه» کده بدر
اساس قانون بیست و ششم نوامبر  1926تشدکی شدد ،متعهدد بده پیگیدری ایدن مشدک
پیچیده ،اگرنه غیرممکن ،شدند.
پس از  ،1925حکومت «به تمامی و منحصرا از فاشیستها تشدکی شدده بدود»14.
کارگزاران سیاسی پیشین بورژوازی همچون فدرزونی و جنتیله با خوشخدمتی و وفاداری
فاشیستی افتخار همراهی با فاشیسم را یافتندد .یکدی از قدوانین «فرافاشیسدتی» بده تداریخ
بیست و چهارم دسامبر  1925به رهبران حکومت اختیار داد تا «تمام کارمندان شدهری و
نظامی دولت را که اعمال و رفتارشان چه در اداره یدا بیدرون آن ،قابلیتشدان را در انجدام
وظایف محوله از روی وفاداری فاشیستی ثابت نمیکند یدا رفتارشدان بدا اصدول سیاسدی
حکومت تناسبی ندارد ،از خدمت منفص کنند» .کارکندان ارتدش احیدا شددند ،افسدران
بازنشسته شدند و جای آنان را عناصر قاب اعتماد فاشیست گرفتند« .کوشش برای متمرکز
کردن کنترل بی قید و شرط ارتش در دسدتان عدوام»« ،شدیفتگی همیشدگی»شدان بدود15.
هواپیمایی ،شاخه ی فو مدرن سرویس ،به ی نفر عامی واگذار شد :ایتدالو بدالبو Italo
.Balbo
تیسیس دولت توتالیتر با قانون ندوزدهم دسدامبر  1928تکمید شدد .شدورای عدالی
فاشیستی دیگر اکنون «مسئول عالی هماهنگکنندهی تمام فعالیتهای حکومت اسدت».
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شورای عالی تمام مشکالت حکومتی را پیش از کابینه که تنها بدنهای اجرایی و کارگزار آن
است به بحث میگذارد .پادشاه به حد ُمهرگذار تندزل یافدت چراکده شدورای عدالی حدو
مداخله در مسای مشخصی چون اعالم جنگ یا صلح را د که پیشتر حو انحصاری شداه
بود د حو خود میدانست .از آن پس ،وراثت تاج و تخت تنها با قانون اساسی وضعشدهی
پس از مشورت این شورا د که بدون آن مشورت ،قانون از درجدهی اعتبدار سداقط خواهدد
بود د به تییید میرسید .همچنین معرفی جانشین برای رییس دولت در شدرایط بالتصددی
بودن آن ،منحصرا در اختیار شدورای عدالی بدود کده ریدیس جدیدد را بده عندوان یکدی از
همکاران ،با «پیشنهادی محترمانه» به شاه معرفی میکرد .و اما حزب فاشیست در دولت
فرورفته و از انجمن خصوصی ساده به مؤسسهای عمومی تبدی شدد« .شدالودهی قددرت
دولتی بود»« ،16محور رژیم که نمیتوان بددون آن رژیمدی را تصدور کدرد ،درسدت مثد
رابطهی انسان با ستون فقراتش»17.
از آن پس دبیر حزب دارای القاب دولتی شد .به او عنوان و اختیارات وزیر کابینده داده
شد .او مهمترین شخص در رژیم پس از رییس حکومت است و در غیداب او جانشدینش
در ریاست بر کابینه میشود .تداخ حزب و دولت به درجههای باز محددود نمیشدود،
تمام دبیدران محلدی حدزب در ندامزدی دبیدری حدزب ،توسدط احکدام دولتدی منصدوب
میشوند18.
با تکمی کردن دولت توتالیتر« ،مهانسازری دهقانان اندکی شهریشده کده رهبدری
فاشیسم را به عهده داشدت» 19بده اهددافش دسدت یافدت .فاشیسدم تمکام قکدرت ،تمدام
منص ها و مزایا را به دست آورد .آنچنانکه سیلویو ترنتین گفته« :هجومی هوسبازانه به
اعانهها ،ادارهها ،مشاغ و معامالت ...وجود داشت .ادارههای عمومی به حراج گذاشدته
شده بودند»20.
در آلمان
ناسیونال سوسیالیستهای عامی نیدز قصدد داشدتند تدا جدای کدارگزاران سیاسدی پیشدین
بورژوازی را بگیرند .فولکییتر بووبتاختر ( Voelkischer Beobachterنتارر میتت) بیدان
داشت « :تاریخ هرگز ندیده است که دولت توسط افرادی به جز مبدعان و مروجان عقایدد
جدید اصالح شده ،روح تازهای بگیرد .هیچ ک به جز هود ما آرزو و تواندایی ززم بدرای
ابقای نظم جدید را ندارد» 21.گوبلز گفت« :وقتی قدرت را به دسدت آوردیدم ،آن دولدت،
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دولت ما می باشد ...اگر امروزه در نبردمان در برابر سیستمی فاسدد ،مجبدوریم کده عادو
ی «حزب» باشدیم ...همینکده آن سیسدتم در هدم شکسدته شدد ،مکا تبکدیل بکه دولکت
میشویم» 22.از این رو حکومت تشکی شدهی هیتلری در سیام ژانویهی  1933به عوام
رضایت نمیبخشید .اشراف عاو کارگزاری سیاسی پیشین وزرای ناسیونال سوسیالیسدت
شدند :فن پاپن به عنوان معاون صدراعظم و نمایندهی پروس ،هوگنبرگ  Hugenbergوزیر
اقتصاد ملی و کشاورزی ،فن نویرات  Von Neurathوزیر امور خارجه ،کنت اشورین فن
کروزیگ  Count Schwerin Von Krosigkوزیر مالی ،بدارون التدز فدن رو بنداخ Baron
 Eltz von Rubenachوزیر راه و ارتباطات ،سلته ( Seldteریدیس کداله فوزدیهدا) وزیدر
کار ،گرکه  Gereckeمیمور بیکاری و از این دست.
نازیها سرمست پیروزی میخواستند از کدارگزاران سیاسدی پیشدین خلدع یدد شدود.
گورینگ با شتاب ،پلیس پروس را از روی «پلیس کمکی» گروههای توفدانی کپیبدرداری
کرد .پس از آتشسوزی رایشستاگ همهی احزاب بده جدز حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت
محکوم به فنا شدند .ناسیونال سوسیالیسم نه تنها احزاب پرولتری و سازمانهای کدارگری
را در هم شکست بلکه احزا بوراوا و کارگزاران سیاسی پیشین بکوراوازی را نیکز آزرد .در
همان روزی که هیتلر از جان رایشستاگ تمام قدرت را به دست آورد یعنی بیست و سوم
مارس  ،1933گرکه میمور بیکاری و نمایندهی برگزیددهی پیشدین هینددنبورگ بده اتهدام
اختالس دستگیر شد .در یازدهم آوری  ،هیتلر عنوان نمایندهی رایش در پروس را از پداپن
پس گرفت .در بیست و ششم آورید یکدی از رهبدران انجمدن قدرتمندد کالهفوزدیهدا،
دویستربرگ  Duesterbergناپدید شد .با این وجود ،حزب (محافظهکار) ناسیونال آلمدان
مقاومددت کددرد و وقتددی حمایددت کالهفوزدیهددا را از دسددت داد میلیشددیای جدیدددی بددا
پیرهنهای سبز ،به نام میدان نبرد (کامپفرینگ  )kampfringپدید آورد .اما در اوای ژوئن،
گروههای توفانی عامی به آنها حمله کرده ،دفتر مرکزیشان را اشیال کردند ،در حالی که
رسسای پلیس بخشهای محلی را از مداخله بر حذر داشتند .هوگنبرگ با دریافت بیمورد
بودن مقاومت ،دو وزیر کابینهاش را تسلیم کرد و حزبش را منح نمدود .نیدز در پدانزدهم
ژوییه ،حزب میانهروی کاتولی به انحالل خود ر ی داد.
حیوان صددفتان فاشیسددت بددا کددارگزاران سیاسددی پیشددین بددورژوازی مهربددان نبودنددد.
ُ
نمونههای بیشماری وجدود دارد :دکتدر اب ُروهدرن  Oberfohrenهمدسدت هیوگنبدرگ در
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ریاست حزب ناسیونال آلمان ،در حالت «ارتکاب بده خودکشدی» در ششدم مداه مدی در
خانهاش پیدا شد .قانون پانزدهم ژوییه مجازاتهای از سه سال زنددان تدا «مجازاتهدای
شدیدتر» را برای کسانی که در تالش ایجاد دوبارهی احدزاب ممنوعده یدا تشدکی حدزب
جدید باشند تصوی کرد .بهعالوه پلیس مخفی (گشتاپو) و «دادگاههای مردمی» متعهدد
به غیرممکن ساختن این عم شدند.
حکومت رایش اکنون فقط از نازیها تشکی یافته بود .وزیرانی کده عادو کدارگزاران
سیاسی پیشین بودند یا باید به حزب ناسیونال سوسیالیست میپیوستند یا باید از خددمت
مرخص میشدند .عوام در شوراهای حکومتی برتری عددی داشدتند :گوریندگ ،گدوبلز،
داره ،هس  ،Hessرهم ،روست  ،Rustفران  ،کرل  Kerrlو دیگران به نوبت وزرای رایدش
شدند .قانون هفتم آوری  ،1933پیشوا د صدراعظم را توانا به برکنداری تمدام کارمنددانی
کرد که « تعهد همیشگی خود را در خدمت به انقدالب ملدی اظهدار نمیدارندد»( .وضدع
قانون مربوط به کارمندان که در ژانویهی  1937به اطالع عموم رسید معلوم میداشت هر
کارمندی که از «اظهار تمام تعهدها به رژیم ناسیونال سوسیالیست دسدت بکشدد» بایدد
رسما بازنشست شود) .و نیز افسرانی که مظنون به سردی نسدبت بده رژیدم جدیدد بودندد
بازنشسددته شدددند .ایددن دسددتور شددخص فرمانددده ک د  ،ژن درال فددن هامرشددتاین Von
 Hammersteinدوست ژنرال فن اشالیشر بود .ذهن عوام مشیول کنترل ارتش بود و آنهدا
موفو به نامزد کردن دو «همعقیدده» ،ژندرال فدن بلدومبرگ  Von Blumbergو مشداورش
سرهنگ فن رایشناو  Von Reichenauبرای وزارت رایشدسور شددند .گوریندگ همچدون
بالبو در ایتالیا ،هواپی مایی را در اختیار گرفت .در دهم ژوییه مجالت بدا حدروف درشدت
این «هشدار دولتی» را چاپ کردند« :هیچ حزب دیگری وجود نددارد .جندبش ناسدیونال
سوسیالیستی تنها ستون دولت شده است ...ناسیونال سوسیالیستهای قاب اعتمدادی در
تمام مناص مهم وجود دارند» .در پانزدهم ژوییه ،قانونی به این مامون به آگاهی عموم
رسید« :در آلمان تنها ی حزب سیاسدی وجدود دارد ،حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت».
حزب در کمتر از ی سال پس از به قدرت رسیدن کامال با دولت یکدی شدد .قدانون دوم
دسامبر  1933بیان میداشت که پس از پیروزی انقالب ناسدیونال سوسیالیسدتی ،حدزب
«حامی ایدپولوژی دولت شده و به صورتی پایدار به آن متص است»[ .حزب] بدندهای
عمومی شد و به منظور ایجاد نفوذی واقعیتر بدود کده دسدتیار هیتلدر در رهبدری حدزب،

156

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

رودلف هس و رییس ستاد گروههای توفانیُ ،رهم ،نامزدان وزارت رایدش شددند .آخدرین
سنگ بنای دولت توتالیتر به هنگام مرگ رییسجمهور هیندنبورگ گذاشته شد کده هیتلدر،
رهبری حزب با حکمی در دوم اوت  1934به عنوانهای خویش عالوه بر ریاست دولت،
صدارت اعظمی را نیز افزود .سرانجام در کنگرهی نورمبرگ به سال  ،1935پرچم سرخ بدا
صلی شکسته یگانه پرچم دولتی شد .پرچم سلطنتی سیاه ،سفید و سرخرنگ به زبالهدان
ریخته شد .هیتلر قاعدهای صادر کرد« :دولت همان حزب است و حزب همان دولت».
با تکمی شدن دولت توتالیتر ،عوام نازی به اهدافشان رسیدند .آنان تمکام قکدرت را،
تمام مناص و مزایا را از آن خود کردندد .کاسدتی انگد  ،حدریص و فاسدد در حکومدت
تشکی شد ،این حقیقت که همه ساله در کنگرهی نورمبرگ ،فقط راهی سران حز تقریبا
ی میلیون شرکتکننده داشت میتواندد بده بدرآورد تعدداد آنهدا کمد کندد .منظدرهای
رسیایی! بیشتر این رهبران «در اتومبی های لوکس آمد و شد و در قصرهایی که چون قدارن
میروییدند زندگی میکردند»« 23.اکنون ما از رهبدران تبدهکار مدییوس شددهایم 24».ایدن
روایت بانویی است متعلو به مهانسازری قدیم.
بعدددها سددخنگویی از بددورژوازی «محتددرم» قدددیم ،هرمددان روشددنینگ Hermann
 Rauschningبه هنگام رد اتهام از خود پذیرفت که جددای از دشدمنی بدا پرولتاریدا ،او و
امثال او آلمان را به مردمی وانهادهاند که به هیچ چیز احترام نمدیگذارندد .او در ایدن بداره
کتابی نوشت :ما این را نم خواستیم .او در حسرت خود چنان پیش رفت که فراموش کرد
این «هیچانگاران» بودند (کسانی که چنان احترامی برایشان قای بود که انگار انقالبیاند)
که در لحظهای بحرانی ،طبقه و سیستم زندگی او را از نو زنده کردند .همهی آنچده کده او
میدید عبارت بود از هزینههایی که باید در ازای ارایهی خدمات میپرداخت25.
2
آقایان سرمایهدار هنگامی که تمام قدرت را به عوام واگذاردند ،بهدرستی احساس ناراحتی
میکردند .این عوام بیش نمیخواستند حملهای جدی به مزایای کسدانی کنندد کده بده
موهبت آنان میزیستند و هرگز دریای سخاوتشان را قطع نکردند .صاحبان صنایع درواقع
پس از دستیازی فاشیسم به قدرت صندو های حدزب و سدازمانهای وابسدته بده آن را
انباشتند .این کم ها در آلمدان «صدندو های آدولدف هیتلدر از طدرف صدنایع آلمدان»
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نامگذاری شد .به عالوه ،این آقایان به رهبران عامی «رانت»هایی دادند به شک مقامهایی
در مدیریت تجارتشان .اما از آن سو ،این عوام باید به تودههای مردمی که «به حرکتشدان
جهت میدادند» حساب پس میدادند .آنها برای اغفال این تودهها از زبان سرمایهستیزی
ً
سود جستند (بخش  )4که تودهها جدا به آن نیاز داشتند .و اکنون که فاشیسدم بده قددرت
رسیده است ،تودهها از فاشیسم عمد بده وعددهها را میخواهندد .فاشیسدم بیهدوده بیدان
میدارد که نبرد طبقاتی را منسوخ کرده است ،خرده بورژواها و پرولترهایی که پیرهنهدای
سیاه یا قهوهای بر تن کردند آشکارا از غریزهی طبقاتیشان پیروی کدرده ،منافعشدان نیدز در
تااد با منافع آقایان سرمایهدار باقی ماند .اما از آنجایی که فاشیسم پیروز مراق است تا
امتیازهای ویژهی سرمایهداری را تخرید نکندد ،عدوام ناشدکیبا شدده و میخواهندد کده
انقالب ادامه یابد یا حتی این روند با انقال دومی پیگیری شود.
رهبران عامی ،بزرگ و کوچ  ،نمیتوانند به این خواستها بیاعتنا باشند .در رژیمی
فاشیستی چون رژیمی دموکراتی د و بهرغم جلوگیری از حو ر ی د سیاستمداران نفدوذ و
آبروی خود را تا آن حد حفظ میکنند که از پشتیبانی «پایگاه اجتمداعی»شدان برخدوردار
باشند .هری از آنان تکهای از کی را برای خود میبرد ،تیولی شخصی که نهتنها باید آن
را حفظ کرد بلکه باید آن را گسترش نیز داد .او بددون پایگداه اجتمداعی ،تنهدا خدود را بده
نمایش میگذارد و شخصی میشود چاپلوس و ترسو .او در خالء ،در بوالهوسی دیکتاتور
یا توطئهی رقبایش معلو است .از این رو ،باید تا اندازهای مشخص بیدانگر خواسدتها و
آرزوهای گروهش باشد و د با عقیدهای کمابیش راسخ د بیان کند که انقال فقکط شکروع
شده و انقال دومی نیاز است.
چنین زبانی برای آقایان سدرمایهدار بینهایدت ناراضدیکننده اسدت .آندان کدارگزاری
سیاسی خود را عوض نکردهاند تا [مجبدور شدوند] دفداع از منافعشدان را بده آشدوبگران و
عوامفریبددان واگذارنددد .ایددن خیددال «انقددالب دوم» آزارشددان میدهددد .آنددان میخواهنددد
سرکشترین عوام بیرحمانه سرکوب شوند.
دیدیم که حزب دولت را در خود مستحی کرد ،اکنون مکیبینیم ککه دولکت دیکتکاتور
حز را رام میکند .البته فاشیستها منص های حکومتی را یکی پس از دیگری اشدیال
میکنند ،اما تعداد کمی از این فاشیستها کار هود را انجام دادهاند .هرکه سدکوت کدرده،
جزو «الیگارشیای بوده که آزادی تفکر را انکار میکند» 26یا از خادمان سدربهراه رهبدر و
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قدرتهای مالی که زیر نظر رهبدر حکدم میرانندد بدوده ،شدیلش را حفدظ کدرده اسدت.
دیگران ،عوامفریبان ،یا باید از عقایدد خدود دسدت بکشدند و شدنلی بدر عدوامفریبی خدود
بپوشانند یا باید ناپدید شوند .پس از این پاکسازی حزب تبدی به ی دسدتگاه حکدومتی
صرف و ارگانیسمی بوروکراتید مدیشدود کده بدرای خدودش فعالیدت نمیکندد و وقتدی
میلیشیای فاشیستی نیز پاکسازی شد ،خلع سالح و نداتوان میشدود .دیکتداتوری هرچده
کمتر به تودههای مردمی تکیه کرده و هرچه بیشکتر بکه نیروهکای سکنتی بازدارنکده ،ارتکش و
پلی متکی میشود« .فاشیسم بوروکراتی شده ،به دیگر شک های دیکتاتوری نظدامی و
پلیسی نزدی میشود»27.
فاشیسم در نمایش ،دو فرآیند را بده تکوالی اراپده داد امدا در واقدع ایدن دو یکددیگر را
پوشاندند ،سازش دولت و حزب فاشیستی هنوز به پایان نرسیده بود که دولت دیکتاتوری
شروع به انقیاد حزب کرد.
در ایتالیا
ناامیدی گروههای فاشیستی پس از دست یافتن به قدرت چنان زیاد بود که رهبدران عدامی
آن را به حساب آورده از زبان عوامفریباندهی خشدنی در سدخن گفتنشدان سدود جسدتند.
روزنامهی مردم لومبتاردی (پوپولتو دی لومباردیتا  )Popolo di Lombardiaدر سدیزدهم
ژانویهی  1923نوشت« :ما انقالب کردهایم ...و آمادهایم که اگر ززم باشد دوباره این کار
را انجام دهیم» .روزنامهی حمیه (اسالتو  )Assaltoچاپ بولونیدا در شدمارهی چهداردهم
آوری خود این نوشتار را از قلم رهبری عامی چاپ کرد« :زمدینداران و صداحبان صدنایع
فکر میکنند فاشیسم میتواند خواسدتههای کدارگران را متعدادل کندد امدا بهدرهبدرداری از
سرمایه را نه .این بدین دلی نیست که دو هزار فاشیست مردهاند یا دویست هزار نفر دیگر
آمادهی مرگند ...من پوست کارگران انقالبی را میکنم و آمادهام تا پوست زمینداران را نیدز
بکنم» .ادواردو فروسینی  Eduardo Frosiniدر نامدهای سرگشداده اینگونده موسدولینی را
مخاط قرار داد« :شما برنامهی  1919را بسیار تیییر دادهاید و اکنون از کسانی حمایدت
میکنید که فاشسیم سوگند مبارزه علیه آنها را خورده است .شما خود را به آغوش کسانی
انداختهاید که میخواهند خردتان کنند و فاشیسم با واپسگرایدی در خددمت پادشداهی و
بورژوازی است ».فورنی  Forniاز ضرورت لشکرکشکی جدیکد بده ُرم سدخن میگفدت و
تناقضها محدود به کلمات نبود :در ُرم ،هواداران موسولینی و افراطیهدا چنددین بدار بدا
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مسلس مبارزه کردند .در لگهورن ،افراطیها پادگانهای میلیشیا و دفاتر مرکزی حدزب را
تصرف کردند و عمال در تمام ایالتها ،رهبران محلی فاشیسم ،راس ()Rasهدا ،در برابدر
سیاستهای رهبری شورش کردند28.
آقایان سرمایهدار نگران شدند .آنان میخواستند که موسولینی بیرحمانده عامیهدای
دردسرساز را برکنار کند .موسولینی به امی لودویگ گفت« :من باید در سال اول خدود را
از شر صد و پنجاه هزار فاشیست خدالص میکدردم تدا نیدروی متمرکزتدری بدرای حدزب
بسازم .تا سالها بعد نمیتوانستم شروع به آموزش ی نفر نخبه برای تبدی کردن نیدروی
نامنظم به حکومتی منظم و فرمان ُبردار کنم» 29.سدیلونه از دههدا هدزار فاشیسدتی سدخن
میگوید که در لشکرکشی به رم نقش داشتند و در سال [ 1923از حزب] اخدراج شددند.
آنیانته  Anianteمینویسد که موسولینی «تعداد بهنسبه زیادی را به خارج فرستاد ،دیگدران
را زندانی و بقیه را در ایالتهای خود با دستور سفر ممنوع محبوس کدرد ...و برخدی را از
عالم سیاست بیرون راند» 30.حزب اصالحی عمیو را از سدر گذراندد .بسدیاری فاشکیها
منح شدند .بر اساس نظر سیلونه « :تمام کسانی که نارضدایتی خدود را نشدان دادندد بدا
کارمندان و کارکنان خدمات عمومی که وفاداریشان معلوم بود جایگزین شدند»31.
حزب برای بار دوم از سال  1925تا  1926از سر تا پا پاکسازی شد .موسولینی بیدان
داشت« :مجبور بودیم که حزب فاشیسدت را از سدر تدا تده پاکسدازی کندیم» 32.دسدتهی
جدیدی از «فاشیستهای قدیمی» اخراج شدند .فاریناچی از دبیرخانهی حزب بیدرون و
همزمان ،سندهای عاویت حزب بسته شد و تا سال  1931گشوده نشد.
در  ،1928پاکسازی دیگری انجام شد .فدراسیون «اتحادیههای» فاشیستی منحد و
روسونی ،دبیر اول آن هنچون تمدام عدوام «اتحادیدههای کدارگری» کده بده دسدت او بیه
مقامهای گوناگون در سازمان منصوب شده بودند ،منفص از خدمت شد( .بخش )8
در واقع ،موسولینی آشکارا تصمیم نداشت تا حزب و دولت را تا زمانی ککه حکز بکا
هالص شدن از شر بیقرارترین عناصکر

چیکزی جکز یکک دسکتگاه اجرایکی در هکدمت

دستورهای او شود ،در هم ادغام کند .گرچه قانون نهم دسامبر  1928تکمی سازی دولت
توتالیتر را مد نظر داشت ،اما همزمان بر رام کردن حدزب توسدط دولدت دزلدت داشدت.
شکی نیست که در ظاهر ،حزب دولت را جذب کرد اما در واقع حتی به تعبیر قانون ،تنها
«میلیشیایی داخلی در هدمت دولت بود» .خبرنگار تان  Tempsدر ُرم با نگاه به حکمدی
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که به دبیر حزب عنوان و اختیارات وزیر را میداد نوشت« :برتری دولت بدر حدزب اکندون
هویداست .دولت حزب را در خود مستحی کرده است»33.
وقتی حزب تابع دولت شد ،میلیشیای خالص از عناصر نامطلوب تابع ارتدش مدنظم
شد .موسولینی حتی پیش از به قدرت رسیدن مقاصدش را آشکار کرد .او در مقالدهای در
پوپولو دیتالیا در بیست و ششم اکتبر  1922نوشت« :هنگامی که بده قددرت رسدیدیم بدا
جوخههای عملیاتی چه بایدد بکندیم؟ ...میلیشدیای فاشیسدتی تیییدر شدک خواهدد داد.
جوخهها دیگر ارگانهایی حزبی نخواهند بود بلکه ارگانهای دولتی میشوند و بدندههایی
میشوند برای آمدوزش پدیش نظدامی .آنهدا ایددهآ ل ملدت در نیروهدای مسدلح خواهندد
بود 34.»...میماند که این برنامه را به عم آوریم« .جوخههای عملیاتی» در  1923پدس
از وجینی دقیو با میلیشدیا یکدی شددند .موسدولینی در اوت  ،1934افسدران ارتدش را بده
خدمت میلیشیا درآورد .کم کم جوانانی که در سازمان جوانان آزمدایش خدود را پدس داده
بودند جایگزین «فاشیستهای قدیمی» شدند .سرانجام و مهمتر از همه ،میلیشدیا هلکع
سالح شده ،در گفتوگوهای نظامی تبدی به «نیدروی ذخیدره» شدد .مدردان میلیشدیا بدا
اختالفهایی کمابیش کم ،شدهروندانی بودندد کده لباسهدایی ی شدک میپوشدیدند،
تعلیمات نظدامی میدیدندد و در رژههدا شدرکت میجسدتند .تنهدا ید قسدمت میلیشدیا
وظیفهای همیشگی داشت و آن قسمتی بود که نقش بیضرر پلیس کمکی را بدا بازدیدد از
ادارههای پست ،راهآهن ،بنادر ،بزرگراهها ،جنگ ها ،دفداع سداحلی و از ایدن دسدت ایفدا
میکرد .افراد میلیشیا در زمان جنگ به گروههای مدنظم خدود پیوسدتند ،هرچندد چنددین
واحد میلیشیا هویت خود را حفظ کرد .آنها به دستههای مختلف ارتش پیوستند و تحت
امر افسران ارتش درآمدند .مورد تقسیمات پیرهن سیاهها که در نبرد حبشه نقدش داشدتند،
نیز چنین بود 35.پس از اول فوریهی  ،1935میلیشیا همواره بدا سدازماندهی آموزشهدای
پیش و پس نظامی ،تحت امر و نظارت افسران ارتش بود.
خالصه آن که میلیشیای فاشیستی دیگر چون روزهدای ضدروری پدس از «انقدالب»،
مسئول نظم داخلی و دفاع از حکومت نبود .این وظیفه بدیش از پدیش بده ککارابینیری کده
بخشی از ارتش زیر فرمان یک انرال ارتش مکنظم بدود واگدذار شدد .در پایدان سدال 1935
واحدهای کارابینیری به دقت تقویت شدند.
ُ
سازمان جوانان اپرا بالیال  Opera Balillaنیز استقالل خدود را از دسدت داد و بدا ندام
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تبردار جوان ایتالیا ( )GILتبدی به سازمانی شد برای آموزش نظامی که توسط ارتش و بدا
آییننامهی رسمی آن اداره میشد36.
با ادامهی این روند تکاملی نقش ارتدش مددام افدزایش مییافدت .روزنامدهی جرنالته
دیتالیا  Giornale d’Italiaنوشت« :ارتش به خواست فاشیسم مهانسالری جدیدد ملدت
شده است» 37.این حقیقتی نمادین است که در چندد مدورد سدربازان ارتدش مدنظم و نده
میلیشیا ،از نمایشگاه انقالب فاشیستی نگهبانی کردند 38.در دوازدهمین سالگرد تیسدیس
میلیشیا ،اول فوریهی  ،1935دستههای تمام گروههای مکنظم پادگانهدای ُرم در پایتخدت
رژه رفتند39.
پیروزی به دست آمده در اتیوپی توسط ژنرال بدولیو (که به مارشال ترفیدع یافدت) نده
تنها موقعیت محکم ارتش بلکه موقعیت شاه ،فرمانده عالی ارتش را که تا آن زمدان نقدش
مبهمی در رژیم فاشیستی داشت تثبیدت کدرد .روزنامدهنگاری در مداه مدی  1936گفدت:
« کاخ سلطنتی و فرمانده عدالی نظدامی تمدامی افتخدارات را بده دسدت آوردندد» 40.شداه
هم زمان با دوچه تبدی به مارشال امپراتوری شد41.
از آنجایی که فاشیسم امروز به هیچ روی به فاشیسم دیروز شباهتی نداشدت ،ارتدش
د گرچه ابتدا با اکراه د خود را «فاشیسدتی» کدرد .بدا آغداز زمسدتان  ،1934رشدتههایی در
«مطالعات فاشیستی» به تمام مدارس افسری برای تعلیم افزوده شد .اقددامات گونداگون،
ورود افسران به حدزب فاشیسدت را آسدان میکدرد و در جندوآ ،افسدران هندگ سدوارهنظام
دیداری رسمی با دبیر محلی حزب فاشیست داشتند 42.همزمدان ،کداخ سداووآ (،Savoy
کنایه از شاه و همچنین نام منطقهای مرزی بین فرانسه ،ایتالیا و سدوییس) و رژیدم بسدیار
نزدی تر شدند :شاه در حکمی از «میهن فاشیستی» نام برد 43و بازدیددی از محد تولدد
موسولینی ،پرداپیو  Predappioداشت 44.پسر عمدویش ،دو پیسدتویا  Pistoiaمقالدهای
برای روزنامهی موسولینی ،پوپولو دیتالیا نوشت و خبرنگار تان در ُرم اشاره کرد« :از زمان
ظهور فاشیسم ،اولین بار است کده عادوی از کداخ سداووآ رسدما بده مسیألهای سیاسدی
میپردازد»« 45.انقالب» فاشیستی متکی به عوام پیرهن سیاه تبدی به دیکتاتوری پلیسی ک
نظامی شد.
در آلمان
هیتلر پس از به دست آوردن قدرت در پی آقایی بر نیروی عوامی بود که خدودش آن را آزاد
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گذارده بود .اما او با موجی سهمگین از پایین مقهور شد .موجی بسیار قویتر از آنچده ده
سال پیش ایتالیاییها تحملش کردند .هزاران خرده بورژوا و بیکار که در ممال فتحشده
به عوامفریبی های ناسیونال سوسیالیسم ایمان آورده بودندد خواسدتار عمد بده وعددههای
سرمایهستیزی شدند .جوانان گرسنهی گروههای توفدانی ،کدارگران «کانونهدای کارگداهی
ناسیونال سوسیالیستی» با کوفتن مشتها بر میز کارفرمایدان ،خواسدتار افدزایش حقدو ،
نظارت بر صنایع و حتی ملیسازی آن بودند .رهبران عامی در شتاب افزودن بر تیولهدای
خود درهای حزب را به روی گروههای توفانی و «کانونهای کارگاهی» گشودند .بندابراین
برخی مارکسیستهای پیشین در ارتش پیرهن قهوهایها به مدارجی رسدیدند و تودههدای
تا کنون پرجوش در آن مایه گذاشتند .این موج با چنان خشونتی شکسته شد کده بده نظدر،
همه چیز را در اطرافش جارو کرد.
رهبران عامی از ترس آنکه مبادا از گروههایشان طرد شوند باید به زبان رادیکال سخن
میگفتند .در میتینگهای عمومیای که اسآ ترتی مییداد یکدی از ایندان بیدان داشدت:
«انقالب ما ...چیست؟ بخش سوسیالیستی برنامهی ما چیست؟ ما تنها ی دشمن دیگر
داریم که شکستش دهیم :بورژوازی!»46
اما این واکنش حرکت را آرام نکرد .بورژوازی کارگزاران سیاسی پیشین خود را قربدانی
کرده و به عوام نازی اجازه داده بود تا تمام قدرت را به شرطی در دست گیرند که کورکورانه
منافعش را تیمین کنند و نمیتوانست وظیفهی در هم شکستن بلشویسم را به آنان واگذارد
تا از آن میان بلشویسم جدیدی ،شاید گونهای بلشویسم «ملی» ظهور یابد .در اوای مداه
می ،نخستین نشانههای چرخش پدیدار گشت .در نهم این ماه ،گورینگ به شدت قددغن
کرد که هر عاو پلیس پروس به اسآ یا اساس بپیوندد یا لبداس صدلی شکسدته بدر تدن
کند 47.گوبلز در مقالهای اعالم کرد« :حزب ناسیونال سوسیالیسدت بده زودی پاکسدازی
خواهد شد ،عناصر نامطلوب اخراج خواهند شد ،ما به دقت در برابر کانونهای کارگاهی
که به دست عناصر مارکسیست مورد تجاوز قرار گرفتهاند از خود دفاع خدواهیم کدرد»48.
اما این پاکسازی اولیه کافی نبود .کاسهی صبر آقایان سرمایهدار لبریز شد :رییسجمهدور
هیندنبورگ از جان آنان ،صدراعظم را به ندوید  Neudeckفراخواندد و از او چدرخش
فوری صدوهشتاد درجهای خواست و ژنرالهای رایشسور به او زنهار دادند که «خطدری
جدی و زیاد در پیمودن راهی که واردش شده است وجود خواهد داشت»49.
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هیتلر فوری از پشتیبانان مالی خود اطاعت کرد .او در میتینگی متشک از رهبران اسآ
و اساس که در اول و دوم ژوییه در باد د رایشنهال  Bad-Reichenhallدر باواریدا برگدزار
شد بهطور غیرمنتظرهای اعالم کرد« :من با تمام توانم موج دوم انقالب را تحمی خدواهم
کرد ...هرکس در برابر اقتدار قانونی دولت قد علم کند بیتعارف بده بندد کشدیده خواهدد
شد» 50.روزنامهها در دهم ژوییه با حروف درشت «هشدار حکومتی»ای با مامون تییید
«نزدی بودن انقالب آلمان» چاپ کردند« .سخن گفتن از ادامهی ایدن انقدالب و هدیچ
نگفتن از انقدالب دوم ...چندین جمالتدی انقدالب ملدی را تادعیف میکندد و بهشددت
مجازات خواهد شد» 51.در همان زمان که بندهای مشخص این هشدار ،سدازش قطعدی
دولت و حزب را بیان میداشت (باز را ببینید) ،دیگر بندها بیان میداشتند کده حدزب بده
دسددت دولددت دیکتدداتوری رام شددده اسددت« .سددازمانها و گروههددای حددزب ناسددیونال
سوسیالیست نباید قدرتهای حکومتی را از آن خود فرض کنند ...اقتددار دولدت بده هدر
قیمت و در تمام زمینهها باید بیمه شود».
طبیعتا این تیییر سکان به راست ،با مقاومت روبدهرو شدد :شدورشهای بسدیاری در
گروههای توفانی ،کانونهای کارگاهی و اردوگاههای کدارگری پدیدد آمدد .عامیدان ناامیدد
آشکارا در همه جا مورد طعن و نفرین بودند .گورینگ ناگهدان تعطدیالتش را در بیسدت و
سوم ژوییه نیمهتمام گذارد و مقرر داشت که جنایات سیاسی ،بیرحمانه حتی با کیفرهای
عمده مجازات شوند .در همان تاریخ ،قانون نظامی بدین ترتی اصالح شد که به اشتات
هالترها [فرمانداران ایازت] اجازهی احاار نیروهای رایشسور در موارد اضطرار و آشوب
سیاسی میداد52.
قانون دوم دسامبر  1933که ظاهرا آخرین اسدتحالهی حدزب در رژیدم را سدب شدد
ً
(باز) ،واقعا به معنای استیالی دولت بر حزب بود .ازاینرو اعادای حدزب و گروههدای
توفانی در موارد نقض نظم و انادباط متحمد جریمدههای شددید قدانونی (دسدتگیری و
زندان) میشدند .گوریندگ در ژانویدهی  1934بده پلدیس دسدتور داد تدا در موقدع لدزوم،
[اعاای] گروههای توفانی نازی را حتی با لباس دستگیر کند و اینکه هرگونه مقاومتی در
برابر پلیس به عنوان کوششی برای مقاومت در برابر اقتدار دولت مورد پیگرد قدرار خواهدد
گرفت53.
سی عوام طییانی چنان خشن کرد که باید به سرعت جلویش گرفته میشدد .جدوانی
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نازی ییس و سرخوردگی خود را با این عبارات بیان داشته« :رفقای مدا چگونده میتوانندد
اعتقاد داشته باشند که سرمایهداری ،بردهداری منفعتطل و اسدتثمار بیشدرمانه از بدین
رفتهاند؟ آنها از بازار بورس با تا های تزیینشدهاش میگذرند و ترازنامههای پایانناپذیر
را میخوانند و سودهای سهام را به روزنامههای بورژوا گزارش میدهند ...آنها میبینندد
که سرمایهداران با نومیدی از آخرین سنگرهایشان دفاع میکنند .درست به این دلی است
که جنبش نمیتواند نفسی تازه کند .بیایید بدا روح قددیمیمان نبدرد را ادامده دهدیم بدرای
بسیاری چیزها که هنوز به دستشان نیاوردهایم ...هنوز امیدواریم کده انقدالب ناسدیونال
سوسیالیستی ما تیییر شک نمیدهد تا بتوانیم رایش سدوم را بسدازیم» 54.ارنسدت Ernst
رهبر جوان گروههای توفانی برلین که در سیام ژوپن اعدام شد در وصیتنامهاش نوشدت
که دزی زیادی وجود دارد که اعتقاد راسخی داشته باشد« :من از وقتی یازده سال داشدتم
به پیشوا خدمت کردهام و تا پای مرگ به او وفادار میمانم ...اما غیر قاب تحم است کده
فکر کنیم اسآ به دست همان کسانی تسلیم شود که از طریو اسآ به قدرت رسیدند»55.
این رهبران عامی برای اینکه پایگاه اجتماعی خود را از دست ندهندد بایدد همچندان
عوامفریبی میکردند .این امر بهویژه در مورد رییس ستاد گروههای توفانی ،رهدم ،صداد
است .بیش این مزدور بیسواد بدرای ید زنددگی پدر زر و بدر همدهکاری کدرد .او
«سوسیالیستی بدلی» بود 56.اما ایدهی «انقالب دوم» در میان سه میلیون شریر بیچدارهی
پیرهن قهوهای همچنان زنده باقی ماند و برای رهم غیرممکن بود بدون اینکده سدخنگوی
این گروه باشد بتواند آنها را کنترل کند .پس با ایدن عبدارات شدروع بده عدوامفریبی کدرد:
«هرکه گمان میکند وظیفهی اسآ انجام یافته باید خود را با این ایده که ما اینجا هستیم و
اینجا هستیم تا بمانیم وفو دهد»« 57.روحیهی انقالبدی بایدد در اسآ بداقی بماندد .مدن
نمی خواهم گوسفندان را هدایت کنم تا بورژوازی به آن بخندد .من انقالبی میخواهم!»58
«انقالبی که ما ساختهایم انقالب ناسیونالیستی نیست بلکه انقالب ناسیونال سوسیالیستی
است .حتی باید بر این کلمهی دوم تکیه کدنم ،سوسیالیسکت .گروههدای توفدانی تجسدم
کام ایدهی انقالبی هستند»59.
ُرهم ،احساس نیاز زیادی به محکم کردن جایگاه خدود در گدروهش میکدرد چراکده
موقعیت شخصیاش تهدیدد شدده بدود و اخدتالف قددیمی او را بده تاداد بدا ژنرالهدای
رایشسور انداخت .ارتش منظم هرگز تخلفهای ویژهی گروههای اسآ را تحم نکدرد و
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به انحصاری بودن آن حسادت میورزید .ارتدش بده درسدتی میپدذیرفت کده گروههدای
توفانی خدمات ارزندهای چون انجمن آموزشهای نظامی انجام داده اسدت امدا [از نظدر
ارتش] ،اعاای آن «مث ی سرباز نبودندد» .رایشدسور بده طدرز تفکدر عامیاندهی ایدن
بدنههای غیر منظم بیاعتماد بود« :جوانان جاهطل و بیهمهچیز در عرض چند مداه بده
درجهی سرگردی و سرتیپی ارتش ترفیع مییابند .آنهدا در حدالی کده در ارتدش حدداکثر
گروهبان میشدند در هر سنی بدون گذرانددن هدیچ دورهای در ر س گروهدی صدد هدزار
نفدری قددرار میگیرندد» 60.اسآ نیددز بده سددهم خدود بسددیار از ارتدش مددنظم ،ایدن سددنگر
«واپسگرایی» نفرت داشت .مادام که نیروها از «همکاری» با دولت خودداری میکنندد،
دولت «توتالیتر» نمیشود .ارتش نیز ناسیونال سوسیالیست نبود بلکه اهداف خدود را پدی
می گرفت .رهم گفت« :هیچ پیوندی میدان رایشدسور و گروههدای توفدانی وجدود نددارد
چراکه ارتش نقشی در انقال ملی نداشته است»61.
در واقع سران رایشسور دشمن ناسیونال سوسیالیسدم نبودندد .کدامال بدرعکس آندان
سپاسگزار هیتلر بودند که دوباره توانایی نظامی آلمان را بسیار باز بدرده بدود .آندان حتدی
اصول سازش ارتش و رژیم را پذیرفتند د امکا بکه یکک شکرا :اینککه ایکن سکاز بکه نفکع
افراطیهای عامی نباشد و هیتلر در وهلهی نخست این جسکورها را سکر جایشکان بنشکاند.
پیشوا در بازدیدی مختصر از بالتی در اوای بهار تسدلیم ایدن خواسدتها شدد .رهدم از
انجمن افسران اخراج و چند هفتهای در آغداز ژوپدن  1934بده مرخصدی فرسدتاده شدد.
گروههای توفانی نیز از اول ژوییه «به تعطیالت ی ماهه فرستاده شدند» و در ایدن مددت
حو پوشیدن یونیفرمهای خود را نداشتند.
نتیجهی این اقدامات ،شدت و تهییج بود .آقایان سرمایهدار بدیش از پدیش در هدراس
ازخطددر بودنددد .در بیسددت و هشددتم ژوپددن ،هیتلددر بایددد بهشخصدده در اسددن  Essenبدده
[کارخانهی] کروپ میرفت تا دستور دریافت دارد .ژنرال فدن بلدومبرگ Von Blomberg
در شمارهی بیست و نهم ژوپن روزنامهی فولکییر بووباختر به صدراعظم تامین حمایت
نامحدود داد و همزمان به رایشسور دستور «وضعیت خطر».
و در روز سیام ژوپن ،هیتلر قدیمیترین همکارانش ،رهم ،گرگور اشتراسر ،ارنست و
دیگران را چون سگی پرتاب کرد .در تمام آلمدان ،هدواداران «انقدالب دوم» در دسدتههای
صد نفری اعدام شدند .پشت صحنه ،رایشسور آمادهی مداخله بود که در مونیخ نیز ایدن
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کار را کرد 62.پس از کشت و کشتار ،ژنرال فن بلومبرگ در پایان وضعیت خطر بده پیشدوا
برای «حمله و در هم شکستن خاپنها و شورشیها» تبری گفت.
در سیام ژوپن ،کودتایی واقعی به وقوع پیوست .حاه دیگر حامی اصولی دیکتاتوری،
گروههای توفانی عامی نیستند بلکه ارتش منظم است .تجلی این پیشرفت همیشدگی شدد.
هیتلر از حاور در مجامع د مگر با حمایت ژنرالها دد سدر بداز زد و بده ارتدش قدول داد:
«همواره میتواند به او اعتماد کند» 63.او در کنگرهی حزب در نورمبرگ که برای نخسدتین
بار ژنرالها نیز در آن حاور داشتند از «ارتش عالی و پرافتخدار» 64تمجیدد کدرد و روزی
و یژه برای آن در نظر گرفت.
درخواسددت الزامددی رایشددسور بدده او داده شددد :از ایددن پددس «ارتددش تنهددا دارندددهی
تسلیحات در کشور است» .تصفیهی گروههای توفانی آغاز شد .قانونی که بده فرمانددهی
[این] گروه عنوان وزارت رایش را میداد لیو شد و درجههای بازیی را مردانی قاب اعتماد
اشیال کردند .پاکسازی گستردهای در همهی صفوف انجام گرفت .تمام عناصر مشدکو
از خدمت منفص شدند و کسانی که در گروههای توفانی منفص از خدمت نشدند تنهدا
در صورت انجام وظیفه د کده بهنددرت پدیش میآمدد دد حدو پوشدیدن یدونیفرم داشدتند.
مشوهای نظامی که در گذشته هر یکشنبه برگزار میشد کمتر و کمتر شد .نیدروی جدیدد
پلیسی به نام فلدیائهگر کورپ ( Feldjaeger Korpsگروهکان شککار) مسدئولیت ویدژهی
نظارت بر گروههای توفانی و پوشیدن یونیفرمشان را داشدت .تسدلیحات نیدز جدای امندی
داشتند د زرادخانههای زیر نظارت رایشسور .اعاای اسآ از میلیشیای مسلح به مبلیدان
سادهی این قایه تبدی شدند.
گاردهای نخبه ،اساسها وضعیت بهتری نداشتند .آنان با پروردن لجداجتی قددیمی
در برابر اسآ ،نقش قطعی در حوادث سیام ژوپن داشتند .آنان امیدوار به درو کردن سدود
از این جریان و جذب تعدادی از تصفیه شدههای اسآ بودند .اما ارتش نه تنها جلوی این
نقشه را گرفت که در جای خدود اساس را نیدز تصدفیه کدرد .اساس سدعی در مقاومدت
داشت اما در پایان دسامبر  ،1934سیام ژوپدن تکدرار شدد .سدرانجام خواسدت ژنرالهدا
غال شد و برای اساس چیزی باقی نماند جز سهم کمی که برای برخی سربازان به دقت
انتخاب شدهی مختص عملیات پلیسی تحت کنترل رایشسور در نظر گرفتند.
سرانجام د و مهمتر از همه د ارتش که در آشوبهای سیاسی کمتر دخالت میکرد ،با
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حکم هفدهم ژانویهی  1936در مورد این آشو ها ،مسئول حفظ نظم بکا نیکروی نظکامی

شد65.

در همان زمانی که گروههای توفدانی دچدار ضدعف شددند حدزب از بداز تدا پدایین
پاکسدازی شددد .در سدپتامبر  1934در کنگددرهی نددورمبرگ هیتلکر شککدیدترین دسککتچین
اعضای حز و اخراج بی قید و شرط تمام کسانی کده نمیخواسدتند خدود را بده حدزب
مربوط کنند اعالم داشت 66.او در کنگرهی  1935اینگونه ایراد سخن کدرد« :درجدهداران
ما به پاکسازی شدیدی تن در دادندد» 67.در درون ایدن تدودهی اخراجدی بدیش از چهدار
میلیون نفری ،دستگیری و حتی اعددامهای مرمدوز بیشدتر و بیشدتر شدد .دیکتداتوری بده
«پیشواهای کوچ »« ،هیتلرهای کوچ » کسانی چون «راس»های سالهای  23تا 24
ایتالیا که در تیولسازی برای خود و بده جید زدن امتیدازات دولتدی و اشدیال سدهمی از
قدرت دولتی موفو عم کرده بودندد حملده ُبدرد .برخدی کارمنددان دونپایدهی حدزب از
خدمت مرخص شدند .این پاکسازی از عوام عالیرتبهی این سلسلهمرات نیدز صدرفنظر
نکرد.
حزب بیش از پیش تحت انقیاد دولت بود .در نوامبر  1934با حکمی تثبیت شد کده
«تمام میتینگهای عمومی حزب و تظاهرات ...باید از سوی مرجع شایستهی [حکومتی]
تییید شوند» .در آوری  ،1935هس ،نمایندهی پیشوا در رهبری حزب بیان داشدت کده از
این پس حزب باید خود را زیردست دولت بداند و باید به «خ َرد دولتی» احترام بگذارد68.
برقراری دوبارهی خدمت نظام اجباری در شانزدهم مارس  1935تکمی کنندهی این
تکام بود .قوانین جدید نظامی نازیها را از یکی از آخرین بقایای پایگاه اجتماعیشدان،
«سرویس کارگری» که غیر سیاسی شده و تبدی به سرویسی اجبداری بدرای آموزشهدای
اولیهی نظامی د و در واقع باید گفت سرویسی الحاقی به ارتش د شده بدود محدروم کدرد.
پلیس سبز د «پلیس گورینگ» در ارتش ادغام شد .به عالوه حزب یکی از زمیندههایی کده
در آن بزرگترین اندوختهها را داشت یعنی تربیت جوانان را از دست داد چراکه هیتلر یوگند
( Hitler Jugendجوانان هیتلری) استقالل خدود را از دسدت داد .ایدن سدازمان از حدزب
ناسیونال سوسیالیست به سازمانی دولتی به نام جوانان رایش انتقال یافت .و دیگر چیدزی
نبود جز مؤسسهای عظیم برای آموزشهای نظامی زیر نظدارت شددید ارتدش و مرکد از
افسران ردهباز و ردهپایین ارتش69.
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از آن جایی که ناسیونال سوسیالیسم امروز هیچ شباهتی با ناسیونال سوسیالیسم دیروز
نداشت ،ارتش موافقت کرد که «فاشیستی» شود .به تعبیر سخنگوی رایشسور ،سدرهنگ
فددوپرن « ،Foertschهددیچ نیرویددی در جهددان نمیتوانددد اتحدداد میددان ارتددش ،حددزب و
سازمانهای گوناگونش را از بین ببرد»« 70.ناسیونال سوسیالیسم به عندوان پایدهی دولدت
جدید نباید تحت تسثیر ارتش باشد ،ارتش میتواند فقط ناسدیونال سوسیالیسدت شدود»71.
آموزش اصول ناسیونال سوسیالیستی به درجهداران ارتش معرفی شدد .در فوریدهی 1934
تصمیم گرفته شد که سربازان نیروی زمینی و دریایی در یونیفرمهای خود عالمت صدلی
شکسته داشته باشند .در ماه مارس «قایهی آریایی» به ارتش و نیروی دریدایی شناسدانده
شد .در دوم اوت  1934که هیندنبورگ پیدر آخدرین نفسهدایش را میکشدید ،ژندرال فدن
بلومبرگ در تقدیس هیتلر به عنوان ریدیس دولدت و فرماندده عدالی ارتدش و اینکده تمدام
گروهها باید سوگند وفاداری به پیشوا بخورند شکی به خود راه نداد .به سدربازان و افسدران
دستور داده شد تا به رهبران تمام دستههای حزب ناسیونال سوسیالیسم به شدرطی کده در
یونیفرمهای خود باشند سالم نظامی بدهند 72.در نوامبر  ،1935رایشسور حتی موافقدت
کرد تا پرچم قدیمی سیاه ،سفید و سرخ رنگ خدود را بدا پدرچم ویدژهی صدلی شکسدته
عوض کند73.
«انقالب» ناسیونال سوسیالیستی که همچنان در عوام پیرهن قهدوهای بده قدوت خدود
باقی بود تبدی به دیکتاتوری پلیسی ک نظامی شد.
3
اما چیزی وجود دارد که دولت دیکتداتوری فاشیسدتی را در ایدن مرحلده از پیشدرفتش بدا
دیکتداتوری نظددامی دوران باسددتان متفدداوت میکندد .فاشیسددم نمیتوانددد بدددون «پایگدداه
اجتماعی» وجود داشته باشد چراکه در زمان ما حکومت کدردن بددون مقددار مشخصدی
رضایت مردمی غیرممکن است .فاشیسم باید برای آرام کردن تودهها که رنجی فزایندده از
بحرانها میبرند و برای پنهان کردن ارتباط خود با سرمایه همه کاری بکند تا افراطیهدا را
محکوم کند :فاشیسم باید تا حد مشخصی به عوامفریبی دست یازد.
به عالوه باید به قدر کافی از حمایت مردمی برخوردار باشد تدا از انجمداد نیروهدای
مستق جلوگیری کند .غیرممکن است که بتواند سازمانهای حزبدی و میلیشدیا را کدامال
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توقیف کند د آنچنانکه جنتیزون میگوید« :به کار بستن ابزار نظارتی و عملیاتی مشابه که
میتوانند به تمام ارگانیسمهای اجتماعی نفوذ کنند ،وسدیلهای کده نده ارتدش و نده پلدیس
نمیتواند جایگزینش شود[ ...برای اینکه] در میان مردمی که هیچ نظارتی برشان نیست،
گوناگونترین جریانهای افراطی [میتوانند] بدون هیچ مشکلی پدید آیند74»...
دلی دیگری نیز وجدود دارد :دیکتداتوری فاشیسدتی تدا حکد مشخصکی از «راسدت»
احساس خطر می کند .تکام دولت توتالیتر ،خلع یدد خشدن کدارگزاران سیاسدی پیشدین
بورژوازی و «فاشیستی شدن» ارتش ،مانع دشمنی نیروهای محافظهکار سنتی مشخصدی
با رژیم نمیشود و سب مقاومت زیرزمینی آنها میشود .بخشی از سیاستمداران قدیمی
بورژوازی ،بخشی از ارتش ،دستگاه قاایی و یا محافلی در ر س دولت بر فاشیسم د حتی
فاشیسم تیییر شک یافته و پاکسازی شده د اثر میگذارندد .روزی در شدرایط مشخصدی،
این نیروهای محافظهکار ،به ویژه اگر پشتیبانان مالی بیایند ،باید دوباره به صحنه آیند .این
تهدیدی پنهان است که عالیترین فرد عامی ،شخص دیکتاتور ،میتواند تا حد مشخصی
با ادامهی تکیه کردن بر «چپ» ،آن را دفع کند .به هر ترتی  ،خطر از جان «چدپ» بده
مرات جدیتر از خطر «راست» است و او با بدازی چدپگرایی در محددودههای کدامال
کوچکی از پس این خطر برمیآید.
در ایتالیا

موسولینی پس از  1932احساس کرد که «رژیم کمکم فاسد شده و از پا درمیآیدد» 75.او

تمام وسای ارتباطی با مردم را از دست داده و حزب صرفا به دستگاه اجرایدی پدر طدول و
تفصی و بیروحی تبدی شده است .ژرفای بحران اقتصادی نیاز به دیکتاتوری داشت تدا
دوباره پایگاه اجتماعی مصنوعی ایجاد کند و دوباره تا حد مشخصی به عوامفریبی دسدت
یازد.
به عالوه ،موسولینی باید خود را از راست مصون نگه میداشت .تصفیهی کام حزب
که خواست محافظهکاران ملیگرا بود این مورد را مطرح میکرد که« :او باید قدرت خدود
را نیز تعدی بخشد و دولتی فاشیستی شبیه دولت واپسگرای سنتی تشدکی دهدد» 76.در
واقع نیروی محافظهکاران کامال با فاشیسم برابری نمیکرد .اگرچه ارتش خود را فاشیستی
کرد اما تمام سران آن رژیم فاشیستی توتالیتر بدون قید و شرط را نپذیرفتند .مسافری که در
سال  1935به ایتالیا سفر کرده بود نوشدت« :افسدران ردهبداز هدیچ تعصدبی بده فاشیسدم
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ندارند ...امروزه اختالفهای قدیمی رو شدهاند و دستکم در بخش نظامی تالش کمدی
برای پنهان کردنشان صورت میگیرد» 77.محاف بازی هدرم حکومدت و قدوهی قاداپیه
هوادار فاشیسم نیستند.
موسولینی و دستهاش در مورد تااد عمیو با نیروهای محافظهکار ،دیگدر نمیتوانندد
به میلیشیای خلع سالح شده و تحت امر ارتش و ککارابینیری متعلدو بده ارتدش اطمیندان
ُ
داشته باشند .این واقعیتی است که او اسلحهای مهی در پلدیس مخفدی (اورا) دارد ،امدا
شاید این کافی نباشد .دوچه برای جوان کردن رژیم و نیز مراقبت از خود در برابر راسدت،
تا حد مشخصی نیازمند حمایت بیشتر از جانب پایگاه عوام حزب فاشیست است.
جنتیزون مینویسد« :تا همین چند مداه آخدر محف هدای مشخصدی آشدکارا تماید
داشتند تا حزب را عنصری منفی و وزندهای مدرده در حدوزهی سیاسدت بدانندد .امدا فعدال
همهچیز نشانگر ایدن اسدت کده مقامهدای بداز تماید دارندد بده حدزب ارزشدی جدیدد
ببخشند» 78.پس از پاکسازی بزرگ سالهای  1925و  1926درهای حزب کدامال بسدته
شد .تنها جوانانی که از سازمان جوانان میآمدند میتوانستند وارد آن شدوند .امدا پدس از
سالهای  1932-33دوباره درهای حزب گشوده شد و تمام کسانی که پیشتر به آن تعلدو
نداشتند در تقاضانامههایشان پذیرفتند که «با تمام وجود به رژیم خدمت کردهاندد» دد در
واقع پس از رسیدگی همهجانبه [به عاویت حزب درآمدند] .از اکتبر  1933تا پایان سال
 1934حزب تقریبا اعاای خود را دو برابر کرد و با عاوگیری حدود ی میلیدون عادو
جدید گسترش یافت .در آغاز سال دوازدهم (بیست و هشتم اکتبر  )1934دبیرک حدزب،
استاراچه  Staraceبه خود تبری گفت که فعالیت حزب «حتی در جهاتی پیشرفت کدرده
و در زندگی کشور مشارکتی فعالتر داشته است ،با این نتیجه کده حدزب بکه جکای اینکده
تبدی به سازمانی بسته شود در تمام زمینهها نفوذ کرده است 79.»...این هجوم ناگهدانی
عناصر جدید باید خطری بوده باشد ،اما این خطر به دست فاشیستهای کهندهکاری کده
روح شورشی شان از این جوانان هراسی نداشت و نیدز بدا مهدار زدن بدر حدزب از طریدو
نظارت فزاینده دفع شد .بدین ترتی  ،نظدارت شددیدتری بده اجدرا گذاشدته شدد ،تعدداد
بازرسیها بیشتر شد و ارتباط نزدی تری بین سدتاد مرکدزی و سدازمانهای تابعده برقدرار
گردید80.
همزمان تالشهای نومید کنندهای بدرای دمیددن هدوای تدازه بده حدزب و بخشدیدن
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چهرهی «انقالبی» پیشین به فاشیسم صورت گرفدت .موسدولینی شدعار «پدیش بده سدوی
مردم» میداد .او به کارمندان حزب نصیحت میکرد« :به دفعات به محف هدای کدارگری
رفتوآمد کنند و نه تنها از نظر ر وحی که جسمانی نیز با مردم باشند ،به خصوص در این
ساعات سخت» .و این توصیهی درخشان را به آن افزود که« :در مراسم رسمی کالههایتان
را از سر برندارید بلکه پیرهن سیاه سادهی انقدالب را بدر تدن کنیدد» .بعددا خدواهیم دیدد
(بخش  )8که او به هنگام گشایش «دولدت رسدتهای» پدیشگفتده« ،انقدالب» قددیمی و
عوامفریبی «سرمایهستیزی» را نبش قبر کرد .او در فرصت به دست آمده از جنگ اتیدوپی،
بازگشت به عق دیگری داشت« :این جنگ ،جنگ فقراسدت ،جندگ پرولترهدا»« 81.بده
جای آن که تکام اجتماعی پدید آمده در ایتالیا را به تیخیر اندازد ،آن را با سرعت به جلدو
میشتاباند» .انقالب فاشیستی« ،انقالب اجتماعی» است82.
عوام که از سوی ردههای بازتر تشویو میشدند دوباره شروع به سخنگویی به زبدان
«چپگرایانه» کردند .اما همین که از محدودههای مجاز پا فراتر گذاردندد ،بدا بیرحمدی
سرکوب شده ،روانهی جزایر لیپاری  Liparyشدند و نوشتهها و نشریاتشدان توقیدف شدد.
برای مثال در ژوییهی  1935مجلدهی جواندان فاشیسدت ،کتانت یره و در ندوامبر مجلدهی
پروبیم دل الوورو  Problemi del Lavoroکه از ملیسازی حمایت کدرده بدود توقیدف
شدند83.
حتی آخرین مرحله ی قهرمان سازی فاشیسم با تحلید مدا منافداتی نددارد .در سدال
 1943موسولینی که ارتش و سلطنت ترکش کرده بودند ،مجبور به جستوجوی حمایدت
در جناح چپ شد .او «جمهوری اجتماعی» قالبی خود را تیسیس کرد .اما این امتیدازات
عوامفریبانه برای افراطیها تنها نمایی ظاهری بود .عوام قددیمی انتقدام خدود را نگرفتندد.
آخرین پردههای فاشیسم عبارتند از دولت پلیسی حمایت شده توسط سدرنیزههای ارتدش
د ارتش آلمان.
در آلمان
هیتلر نیز د حتی بسیار بیشتر از موسولینی د باید تا حد مشخصی جنداح چدپ خدود را از
خود خشنود میساخت و بر پایگاه اجتماعی عوام تکیه میزد .درواقدع بدرای او ضدروری
بود که بر چشمان توده خا بپاشد د تودههایی که در بحدران ضدربههایی سدخت خدورده
بودند د تا بتواند در میان آنان حامیانی دست و پا کند .سرانجام و مهمتر از همه او با خطر
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راست مواجه بود .در زمستان  1943عناصر سلطنتی به طرز خطرناکی فعال بودند و برای
بازگرداندن هوهنتسولرنها  Hohenzollernsتالش میکردند و حکومت رایش مجبور بود
تا تمام سازمانهای سلطنتی را منح کند .سپس در اوای ژوپدن [همدان سدال] از همدان
محاف محافظهکاری که پیشتر غس تعمید رایش سوم را به تعویو انداخته بودند تهاجمی
به مرات سهمنا تر صورت گرفدت .در هفددهم ژوپدن ،معداون صددراعظم فنپداپن در
خطابهای در ماربورگ  Marburgیدادآوری کدرد کده حکومدت هیتلدر در سدیام ژانویدهی
 ،1933از «اپتالفی بین ناسیونال سوسیالیسم و نیروهای محافظهکار» تشکی شدد .او بده
اصول اساسی دولت توتالیتر حمله کرد« :سیستم مکحزبی تنها زمانی توجیه پذیر اسدت
که تامین تیییر رژیم ضروری باشد یا ززم باشد تا برگزیدهی جدیدد وارد عمد شدود...
ابقای این که در ی کشور شهروندانی باشند برخوردار از تمدام حقدو و شدهروندانی بدا
حقو محدود ،بازگشت به امتیازات دوران اسپارت قدیم بین اسپارتیها و هلوتیهاسدت*
( )Helotو به سقوا اسپارت† منجر هواهد شد.»...
میتوان خشم فاشیسدتهای عدامی را تصدور کدرد .آیدا پدس از واگدذاری صدحنهی
سیاست ،تهدید بازگشت بخشی مهم از بورژوازی وجود داشت؟ گوبلز با خشدم جدواب
داد« :آنهایی که امروز مدا را بحدرانزده میکنندد ...بازگشدت بده عقد و واپسگرایدی را
یادآوری میکنند .ما از اینها خواهیم گذشدت .مدا جواندان رایدش جدیدد هسدتیم .حدو
نمایندگی آلمان اکنون بهتنهایی از آن ماست»84.
آیا آقایان سرمایهدار و ارتش خواستار حذف ریشهای افراطیهای عامی شدند؟ چنین
بود .اما بوروکراسی ناسیونال سوسیالیسم به هیچ ک جز هود اجازهی حذف کردن یکا
امکان بهره بردن از آن را نمیدهد .آنان خودشان عمد میکردندد .و در دو جبهده :هیتلدر،
گورینگ و گوبلز همزمان که با اعدام هواداران قدیمیشان بده چک ضدربه میزدندد ،بده
راست د به نیروهای سنتی محافظهکار و دشمنان دولت توتالیتر د نیز فشار وارد میآوردند.
بدین ترتی همکاران مستقیم فن پاپن که سخنرانی ماربورگ را به او دیکته کردند کشته یدا
زندانی شدند .چند دندان معاون صدراعظم شکسته شد و زندگی خود را مدیون مداخلهی
بهموقع رییسجمهور هیندنبورگ بود .نیز تعدادی ژنرال (فدن بدردوو  Von Bredowو فدن
*هلوتیها بندگان اسپارتیها بودند.
†  :Lacedaemonاسپارت
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لوسوو  ،)Von Lossowزمیندار بدزرگ و اعادای هکرن کلکو ( Herren Klubکلدوپی
اشرافی که مشهور به داشتن عقاید واپسگرایانه بدود) ،کسدانی چدون فدن گالیشدن Von
 Gleichenفن آلفنزلبن  ،Von Alvenslebenفن وخمدار  Von Wechmarو دیگدران مثد
سگ به بیرون پرت شدند.
اشالیشر هم جدای از اینها نبود .او جداگانه و با ایفای نقش دست تنها اغوا شدد (او
در اینجا با پاپن فر داشت) و با کم ُرهم و گرگور اشتراسر قدرت را دوبداره بده دسدت
آورد[ .نک .روزنامدهی سیاستتمدار نتو  ،New Statesmanهشدتم ژوییدهی  .]1934او از
جان آقایانی از صنایع شیمیایی د بیش همانهایی که در پایان سال  1932اختالف او
را با صنعت سنگین برطرف کرده بودند د پشتیبانی میشد85.
اما پس از ژوپن  1930دیکتاتور ،ناراضی از ضربهی وارده به راست ،تا حد مشخصی
نیروی تازهای به جناح چپش د که بهکلی ویدرانش کدرده بدود دد بخشدید چراکده خدروش
فزایندهی تودهها او را نگران میکرد .گروههای پیرهن قهوهای اخراجی آشکارا از ر ی «نده»
در انتخابات سراسری نوزدهم اوت بده خدود میبالیدندد .حتدی در میتینگهدای عمدومی
حزب نیز نارضایتی ابراز میشد .باید به هر قیمتی شده کیسههای شن را دور میریختندد.
او باید خود را از راست و چپ محافظت میکرد.
همزمان ،همکداران مسدتقیم او احسداس کردندد کده موقعیدت شخصیشدان تهدیدد
میشددود :گددوبلز ،روزنبددرگ  ،Rosenbergداره ،لددی  ،Leyفددن شددیراخ ،Von Schirach
اشترایشددر  ،Streicherروسددت  Rustو فراند چنددد مدداهی بدده هنگددام حاددور دوبددارهی
کارگزاران سیاسی پیشین بورژوازی در تالطم بودند .برای مثال سزار اقتصادی جدید ،دکتر
شاخت  ،Schachtدکتر ترنددلنبورگ  Trendelenburgوزیدر پیشدین جمهدوری وایمدار را
معاون رییس دفتر اقتصادی رایش و دکتر گوردلر  Goerdelerهمقطار قددیمی برونیندگ را
ُ
میمور قیمتگذاری نمود و گستاخی کرده ی یهودی به نام دکتر گلدشمید Goldschmid
را مشاور شخصی خود کرد.
در رایشس ور هواداران ناسیونال سوسیالیسم چون وزیر ژنرال فن بلومبرگ و مشاورش
ژنرال فن رایشناو به اپوزیسیون مربوط به فرمانده ک  ،ژنرال فن فدریچ پیوسدتند .در ندوامبر
 1934در پادگانها سخنرانیهای سیاسی منظمی بده جدای سدخنرانیهای نظدامی بدرای
افسران ارتش ایراد میشد ،86و در تابستان  1935ژنرال فن رایشدناو و سدرهنگ فدوپرن از
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مقامهای خود در ستاد کد ارتدش بده دلید نشدان دادن همفکدری افراطدی بدا ناسدیونال
سوسیالیسم اخراج شدند 87.جناح راست رایشسور در تکاپوی فدراهم آوردن اتحدادی از
تمام نیروهای محافظهکار سنتی بود و کارمنددان ردهبدازی دولتدی مشخصدی وابسدته بده
کاست مهانسازری از آن حمایت میکردند ،کسانی که یا توسدط «فاشیستیسدازی» بده
کنار ی گذاشته شده بودند یا خود ،حزب ناسیونال سوسیالیست را تر گفته بودند 88.ایدن
جناح راست آشکارا از کاله فوزدیها حمایت میکرد کده هرگدز واقعدا جدذب ناسدیونال
سوسیالیسم نشدند و در صفوف آن ،باقیماندههای حزب قدیمی ناسیونال آلمان گرد آمدده
بودند .اینان همچنین کمابیش مخفیانه با گروههدای سدلطنتطلبی در تمداس بودندد کده
فعالیتهایشان در زمستان  1935چنان جنبشی پدید آورد که هیتلر با در خطر به دنبدال
شاهزاده ی پیشین فرستاد و به او زنهاری شدید داد89.
بنابراین رهبران ناسیونال سوسیالیست و بیشتر از همده گوریندگ دریافتندد کده تهدیدد
شدهاند .رابطهی او با رایشسور تیره شد .ژنرالها به خاطر «ضربت به دو جبهه» در سیام
ژوپن و اعدام سه تن از همکارانشان او را نمیبخشیدند .آنان نمیخواستند با نیروی هوایی
و پلیس توافو کنند که با کاستن از اقتدارشان زیر نفوذ گورینگ درآیندد .گوریندگ نیدز بده
سهم خود احساس خطر میکرد ،تالش کرد تا بر ارتش تسلط یابد و درخواسدت کدرد تدا
وزیر انتصابی جنگ شده و ژنرال فن فریچ عزل شود .اما فن فدریچ برنددهی دور اول بدود.
نه تنها گورینگ نتوانست وزیر جنگ شود که به عنوان فرمانده نیدروی هدوایی ،تحکت امکر
وزیر جنگ بود .بعدها در بیستم آوری  ،1936وزیر جنگ ژنرال فدن بلدومبرگ از جاند
سه فرمانده نیروی زمینی ،دریایی و هوایی (ژنرال فن فدریچ ،دریاسدازر راپددر  Raederو
ژنرال گورینگ) که همگی زیر فرمان او بودند به لق فیلدمارشال ملق شد90.
در مورد نبرد واقعی بدا نیروهدای محافظدهکار ،هیتلدر ،گوریندگ و گدوبلز ،مقامدات
ردهبازی ناسیونال سوسیالیست ،دیگر نمیتوانستند به اسآ و اساس خلع سالح شدده یدا
به پلیس سبز ادغام شده در پلیس اعتناد کنند .این واقعیتی است که آنان در پلیس مخفدی
(گشتاپو) سالحی مهی داشتند اما شاید این کافی نبود .بنابراین آنان تا حد مشخصکی بدا
[استفاده از] پایگاه عوام به تقویت دوبارهی خودشان نیاز پیدا کردند .کمی پدس از سدیام
ژوپن ،چاپلوسیهایشان چون رگبار بر اسآ فروبارید ،هیتلر در کنگرهی نورمبرگ در نهدم
سپتامبر  1934با واقعبینی و بدگمانی بیان کرد که اسآ نیرویی اسدت کده رژیدم بدیش از
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همیشه بر آن استوار است و قویترین سازمان در تاریخ آلمان میباشد« ...چنان قدرتمند
که هیچکس جر ت مخالفت با آن را ندارد ».او با فریاد به کسانی که میخواسدتند دولدت
توتالیتر را ویران کرده موقعیت دستههای آن را تاعیف نمایند گفت« :ما قدرتمندیم ،هیچ
کس نمی تواند آن را از ما بگیرد و ما به اختیار از آن دست نمیکشیم91».
گوبلز در ماه نوامبر به دو هزار کهنه سرباز «گارد قدیمی» نصیحت کدرد کده بررسدی
کنند چقدر کار دارند که باید انجام دهند .او با اشاره به خطر بازگشت کدارگزاران سیاسدی
پیشین بورژوازی فریاد میزد« :صفوف انبوه از راه یافتن عناصر خارجی ممانعت به عمد
آورند 92».هیتلر در اول ژانویهی  1935در پیامی به حزب تیکید کرد که حدزب «بدیش از
همیشه ،تنها پشتیبان واقعی ارادهی ملت است».
گوبلز در بیست و نهم ژوپن « ،1935روز حدزب ناسدیونال سوسیالیسدت بدرلین» را
سازمان داد .او در حالی که با احتیاط از ارتش ستایش میکرد ،به بدگویان دولت توتدالیتر
د بوروکراسی دولتی کده بسدیاری عناصدر واپسگدرا در آن بداقی ماندهاندد یدا در آن نفدوذ
میکنند د حملهای سخت کرد« .آنها در تمام زمینهها توقیدف حدزب را میخواهندد ...و
تالش می کنند به ما بگویند :اکنون همه ناسدیونال سوسیالیسدت هسدتند .امیددواریم امدا
اعتقاد نداریم ...حزب از ایمان بده کشدورمان پشدتیبانی میکندد 93».در هدژدهم ژوییده،
ْ
نازیهای برلین زیر فرمان گوبلز زمینهی استعفای رییس پلیس ،دریادار فن لفتزوو Von
 Levetzowرا فراهم کردند ،کسی که با «واپسگرایان» همفکری داشت و بده جدای خدود
ی نفر افراطی به نام کنت هلدورف  Helldorfرا که از پاکسازی سیام ژوپن جدان سدالم
به در برده بود جایگزین کرد .انگریت ( Angriffحمیته) پیروزمندانده «ندابودی شدرمآور
واپسگرایان ...را که در محاف و سالنهای پذیرایی مشخصدی گدرد میآمدندد و اعتقداد
داشتند که راهی برای سد کردن پیشرفت فعلی یافتهاند» اعالم کدرد 94.کنگدرهی ندورمبرگ
در سپتامبر  1935کامال مختص رضامندی عوام بود .هیتلر فریاد میزد« :حتی به اندازهی
ی اینچ از اصول اساسی ناسیونال سوسیالیسم منحرف نخدواهیم شدد ...دسدتیازی بده
قدرت فرآیندی است که هرگز به پایان نخواهد رسید 95».هیتلر اصرار داشت که نه رهبران
اقتصادی و نه سربازان نبودند که آلمان را از ورطه رهاندند بلکه منحصرا سربازان سیاسکی
حز این کار را کردند« .همه چیز در هم خرد میشود به جز حزب ما» .او به گروههدای
قهوهای و سیاهپوش کرنشی بزرگ میکرد« :درود بر شما اسآی قدیمی مدن! درود برشدما
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اس اس قدیمی مدن! شدما بدرای مدن نگهباندان قددیمی انقدالب ناسدیونال سوسیالیسدتی
هستید!»96
او در همان زمان پرچم صلی شکسته را به عنوان تنها پرچم رایش سوم انتخاب کدرد
و در برابر نیروهای محافظهکار سنتی« ،این عناصر احمو و واپسگرای بورژوازی که هرگز
از هیچ چیز عبرت نمیگیرند» 97پیروز شد .کمدی پدس از آن در هفدتم ندوامبر ،سدازمان
اشتالهلم ( Stalhelmکاله فوزدیها) یکباره و برای همیشده ،درسدت مثد انجمنهدای
جنگی دانشجویان قدیمی د «این خاستگاههای اپوزیسیون مهانسازری و واپسگرایی» د
منح شد.
اما این توافقات با عوام کامال رسدمی بدود .گروههدای توفدانی خلدع سدالح شدده در
مرخصی همیشگی و بیتوانتر از همیشه باقی ماندندد .و ارتدش و بوروکراسدی ردهبدازی
نازی بیشتر از همیشه در قدرت سهیم بودند.
در چهارم فوریهی  1938که ژنرال فدریچ و مارشدال فدن بلدومبرگ هدر دو بازنشسدته
شدند ،تالش شد تا این عم به عنوان بازگشتی به تهاجم از جاند جنداح چدپ ندازی و
پیروزیای برای آن تفسیر شود .چنین تعبیر دوری درست به نظر نمیرسد .نخسدت بایدد
در نظر داشت که چهارم فوریه صرفا «انقالبی کاخی» بود ،عوام درجهباز و ساکتشدهی
نازی نقشی در آن نداشتند .تااد دیگر آن است که ی بدار دیگدر عناصدر مشخصدی در
رده های بازی بوروکراسی ناسیونال سوسیالیسم (گورینگ و محفلش) با عناصر مشخصی
در جناح راست رایشسور (فریچ و محفلش) به هم فشار وارد آوردند .هیچ گروهی موفو
نشد اما هر دو با هم سازش کردند.
گرچه گفته میشود 98ژنرال فن فریچ و چهارده ژنرال همفکر او به دلی سلطنتطلبی
بازنشسته شدند اما مارشال فن بلومبرگ مرد ناسیونال سوسیالیست رایشسور نیز به همان
سرنوشت دچار شد .گرچه کمی بعد بوروکراسی ردهباز خواست قدیمی رد شده از جان
ژنرالها را د مقدمهی خیر مقدم هیتلر به ارتش 99د به دست آورد ،اما حقایقی وجود دارند:
این که ارتش استقالل کام خود را در چارچوب دولت حفظ کرد و سران جدیدش ژندرال
کایت  Keitelو فن براوخیچ  Von Brauchitschمردان نظدامی قددیم بدا روحیده و سدنت
رایشسور عجین بودند ،اینکه گورینگ موفو نشد وزیر رایشدسور شدود ،ژندرال رایشدناو
(ابزار نازی) رییس ستاد ک ارتش نشد و هیملر حتی نتوانست وزیر کشور شود.
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حقیقت درخشانی که تئوری سازش را اثبات میکند این است که شورای خصوصدی
که هیتلر آن را برای کم به خود در سیاست خارجی تشکی داد ،بده طور یکنواخدت از
ارتش و بوروکراسی ردهبازی نازی سود میجست .ژنرالهای خشمنا تنها در ی نکتده
با هیتلر همخوانی داشتند ،او خواه ناخواه آنها را به جنگ خواهد کشاند.
رژیمی که همزمان دیکتاتوری پلیسی و نظامی اسدت مسدتلزم دوگدانگی مشخصدی
است .سازش کاملی میان بوروکراسی ردهبازی حزب و گشتاپو از سویی و ارتش از سوی
دیگر وجود ندارد .گاهبهگاه در ساختار این دولت فرضی «توتالیتر» ،صدای سایش دندهها
را شنیدهایم .در جنگ جهانی این تصادمات پیوسته جدیتر میشدند .در مدورد تجزیدهی
رژیم ،رقابت بین ورماخت و گشتاپو آشکارا بیشتر و بیشتر میشد .بوروکراسدی ردهبدازی
حزب نبرد در برابر ارتش را شروع کرد .واحدهای اساس هیملر که در چدارچوب ارتدش
دوباره مسلح شده بودند د و این در حالی بود که رسسای ورماخدت از خددمت بده هیتلدر
شانه خالی میکردند د هرچه بیشتر نقش رهبری ایفا میکردند .اما این فرآیند به هیچ روی
فرآیند کینهجویی عوام نبود .پیدرهن قهوهایهدای سدال  1933و  1934در جسدتوجوی
«انقالب دوم» خود هرگز برتری [پیشین] خود را دوباره به دست نیاوردند .وقتی توطئدهی
نظامی بیستم ژوییهی  1944شکست خورد ،این هیملر شوم بود که به ر س گدروه صدعود
کرد نه مبارزان ردهپایین و بازی نازی.

بخش هفتم

«دکترین» واقعی فاشیسم
1
فاشیسم دیگر نیازی به پنهان کردن چهرهی واقعی خود ندارد و در واقع مفید فایده دید کده
با استفاده از «دکترینی» قوانین خود را مشروع سازد .این دکترین در وهلهی نخسدت پدس
از دستیازی به قدرت ماهرانه پرداخت نشده بود .بسی پدیش از آن میتوانسدتیم آن را در
نوشتهها و سخنرانیهای رهبران بیابیم .گرچه پشت عبارتپردازیهدای «سرمایهسدتیزی»
پنهان شده بود .اکنون عوامفریبی به پسزمینه رفته و به کدار اثبدات حقانیدت ایددپولوژی
دیکتاتوری پرداخته است .در نهایت به وضوح دیدیم که اصول فاشیسدتی آشدنای قددیمی
است ،همزاد فلسفهی واپ گرایی ،فلسفهی فئودالیسم و استبداد.
آنچه که بورژوازی باید در غروب حکمرانی خود برای رسیدن به آزادیاش به سختی
با آن نبرد میکرد آشکارا فلسفه بود .بورژوازی با بدبینی دینی دربارهی سدقوط انسدان ،بدا
«اصول مهانسازری»« ،دولت د ُبت» ،حکومت به دست تودهها و دموکراسی ،با نیدروی
فیزیکی و «حقو بشر» خود ،با همهی اصول باز به مخالفت با ایدهی پیشرفت نامحدود
برخاست.
اما روزی رسید که بورژوازی دریافت «تمام سالحهایی که در برابر فئودالیسم به کدار
برده به سوی خودش نشانه رفته ،تمام وسای آموزشی که فراهم آورده علیه تمدن خدودش
به کار میروند ،تمام ربالنوعهایی که پدید آورده از او دور شدهاند» د هنگامی که فهمید
«تمام آزادیهای پیشگفتهی بورژوازی و ارگانهای پیشرفت مورد حمله قدرار گرفتهاندد و
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قوانین طبقاتیاش را تهدید کردهاند 1»...با بحران سرمایهداری به اصول اساسیاش ضدربه
وارد شده و تنها میتواند با ویران کردن مؤسسههای دموکراتی و نابود کردن کلی و خشن
سددازمانهای پرولتددری سددودهای در معددرض تهدیددد ق درار گرفتددهاش را نجددات دهددد ،از
ایدپولوژیای که ی بار او را بر استبداد پیروز گردانده بود روی گرداند .در واقع بورژوازی
خود را به لباس همان ایدپولوژی استبداد ملبس کرد د پیشرفت را انکار میکدرد ،بده خدود
حمله ،تودهها را از حو حکومت بر خود منع و دموکراسدی را لگددمال میکدرد ،خواهدان
«اصول مهانسازری» و «خرد دولتی» بود و دوبداره خشدونت را برقدرار میسداخت[ .در
چنین شرایطی] شگفت نیست که اندیشمندان واپ گرایی که با تنفر به آرمانهای انقالب
فرانسه ،دموکراسی و لیبرالیسم حمله میکردند به ناگهان مدردان بزرگدی شددند .فاشیسدم
اصول خود را از این «آقایان ضدد انقالبدی» 2وام گرفدت .فاشیسدم ایتالیدا در واکدنش بیه
«جنبش قرن هژدهمی خیالپرستان* و انسیکلوپدیستها» 3خود را اینگونه معرفی کیرد:
«ما مخدالف ...تمدام دنیدای «اصدول غیراخالقدی» سدال  1789هسدتیم» 4.و ناسدیونال
سوسیالیستها میگویند« :سال  1789از صفحهی تاریخ پا خواهد شد« 5»...بر آندیم
تا ایدپولوژی غیر اخالقی انقالب فرانسه را ویران نماییم6».
2
بورژوازی از ایدهی پیشرفت سود جست تا باسدتی های اسدتبداد را در هدم بکوبدد .عهدد
عتیو و قرون وسطا بر پایهی عقیدهی تباهی و فساد نوع بشر ،بر پایدهی عقیددهی مدذهبی
سقوط انسان استوارند :بشر که به دستان خدا ساخته شد با گنداه نخسدتین در دام شدرارت
افتاد .انسان بدطینت زاده شده و کام نیست د و هنینهور نظامهای سیاسی ،اقتصدادی و
اجتماعیاش .انسان باید آنچه را از جان خدا وضدع شدده بددون بحدث و امیدد بهبدود
بپذیرد .بورژوازی مشتا آزادی ،در آغاز تسلط خود بده توسدط اصدول بدبیناندهی بسدیار
مناس برای حقانیتبخشی به استبداد و مشروعسازی فقر با ایددهی پیشدرفت مخالفدت
ورزید .عصر طالیی در گذشته نبوده بلکه پیش روی ماست ،بشریت کام اسدت و مددام
از فقر به بهبودی مادی ،از نادانی به دانش ،از بربریت به تمدن ترقی میکندد .اکتشدافات
* Visionary
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بزرگ نیمهی دوم سدهی هژدهم ،پیدایش عصر ماشین و صنعت مددرن ،تصددیقی ندو بدر
ایده ی پیشرفت بود .بورژوازی جوان صنعتی یقین داشت که ابزار جدید تولید اختراع شده
به دست خود او ،توانا به بهبود سرنوشت بشر ما بینهایت خواهد بود .خوشبینی پربرکدت
سنسیمونی بازرگانی چون میش شوالیه  Michel Chevalierاز همینجا ناشی میشود.
اما روزی رسید که ایدهی پیشرفت در برابر بورژوازی قد علم کرد .نیروهدای تولیددی
در حالی که با سرعتی گیجکننده پیشرفت میکردند ،در تقاب بدا سیسدتم اجتمداعی قدرار
گرفتند .جامعهی سرمایهداری از پیشرفت بازماند و به جای نمایاندن دورنمای بهزیسدتی
به بشریت ،تنها فقر و بیکاری نصی انسان کرد .پس ناگهان ایدهی پیشدرفت بدورژوازی
رنگ باخت و آقایان ایددپولوگش مخالفدان پیشدرفت شددند .فاشیسدم ایتالیدا انتقادهدای
گزندددهی ضددد پیشددرفت ژرژ سددورل  George Sorelفیلسددوف واپسگ درا و نظریددهپرداز
سندیکالیست را عوامانه کرد .این مقالهنویس غری و التقاطی کتابی در تقبدیح توهمتات
پییرفت نوشت .بهیقین آنچه در ایدهی پیشرفت تنفر او را برمیانگیخت« ،سادگی» بود.
او از انسان می خواست که برای خوشبختی روی زمین مبارزه کندد و در تنبلکی و بیککاری
رضایتبخش* ،منتظری منفع نباشد .اما او در اساس خود پیشرفت را انکار میکدرد .در
سال  1913محرمانه به دوستی گفت« :پیشرفت توهمی بیش نیسدت ...ایددهی پیشدرفت
ایدهای خامدستانه است که تاریخ بشری را منحرف میکند7»...
موسولینی که خدود را مریدد سدورل میدانسدت نیدز ایددهی پیشدرفت را رد میکدرد:
«فاشیسم افسدانهی خوشدبختی و پیشدرفت نامحددود را رد میکندد .فاشیسدم بده امکدان
«خوشبختی روی زمین» که در ادبیات اقتصاددانان قرن هژدهم رشد یافت اعتقاد ندارد».
ازاینرو ،او «مفاهیم حکمت علت غایی» را کده بدر اسداس آن در لحظدهای مشدخص از
تاریخ ،نژاد بشر به پایهی نهایی سازماندهی خواهد رسید محکوم میکرد8.
3
خرد دیگر سالح غلبه بر بورژوازی بدود .فاشیسدم تمدرین آزاداندهی هدوش و برتدری در
مشتر را جایگزین آگاهی آشکار کرد .اما این سدالح امدروزه علیده خدود او نشدانه رفتده
* dolce far niente
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است .خرد و تجزیه و تحلی علمی دیگر نمیتواند جز برای خراب کردن اصول قواعدش
و نیز محکوم کردن سیستم تولید سرمایهداری بده کدار رود .تنهدا توسد بده «بیخدردی»
اجازهی ادامهی سلطنتش را میدهد .بگذار بشر از تسلط بر دنیدا چشدم بپوشدد و خدود را
مطیع این «پدیدهی مرموز» (عبارتی از ادواردو برت  Eduardo Berthدیگر مرید سورل)9
سازد ،بگذار از تمام نیروهای غریزی ،از استعدادش محروم شود و «جنبشی» همدهگیر او
را ت زده کند ،بگذار آمادهی پیروی از نخستین شدارزتانی د نخسدتین مبددع معجدزه یدا
افسانهها د باشد که میبیندش ،بگذار آمادهی اعتماد باشد ،اعتماد نده بده اعمدال معقدول
بلکه ایمانی کور به دوچه یا پیشوا در جسدتوجدوی راهدی بده سدوی رهدایی از دردهدا و
رنجها.
در ایتالیا
در اینجا ،فاشیسم از نظریههای سورل سود میجوید د در واقع آنها را عوامانده میکندد.
سورل از عقالنیت مدرن بیزار است .او دکدارت را «شدارزتان» مینامیدد و در برابدر او از
پاسکال پرهیزگار دفاع میکرد 10.او میگفت« :پاسکال دکارت را شکست داده اسدت11».
و مریدش ادواردو برت اینگونه پیش میرود« :شکست دکارت شکست عقالنیت اسدت.
این خردورزی جدید ...که برای در هم کوبیدن عقاید مسیحی ابداع شد و تصوری علمی
از گیتی را جایگزین مذه کرد ،احمقانهترین و خرفتترین چیزی است که ممکدن بدود
در خالل قرون ابداع شود 12».سورل در پیروی از برگسون ،با «ادرا مستقیم» بده سدب
عقلی مخالف است .او خواستار استیالی بر پندار مردم از طریو اسطوره اسدت« .توسد
به پندارهایی که مقدم بر هر تحلی معقول ،چیزی مث انبوهی هیجانات ،میتواند در یک
قالب و از طری ادراک مستقیم صرف منتقل شکود »...بدرای اسدطورهها تبددی شددن بده
واقعیت اهمیت زیادی ندارد« :حتی اگر هیچ چیزی را به تجسم نیاورند ممکن اسدت کده
همان هیچ نیز به کار آید13».
فاشیسم به عنوان دشمن خرد ،خود را ی «جنبش» مینامد« ،ادراکی مستقیم که در
بینش و ایمان خالصه میشود 14».موسولینی باز ایدن را بیدان میکندد و بدا زبدان سدورلی
نامفهومی میافزاید« :اسطوره ...ضرورت ندارد که فاشیسم واقعیت باشدُ 15».ولپه اعتراف
میکند« :آنانی که در اطراف موسولینی نوعی تعص و گونهای خواری برای روشدنفکران
روا میداشتند او را رشد دادند[ ...پس] برای او بسیار آسان بود کده در پیدروانش انحطداط
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خوار شمردن فرهنگ را به بار آورد .پیدایش طعنههای خشدن پدر از اهاندت بده فرهندگ و
مظاهرش کم نبودند 16».موسدولینی در خطابدهای بیدان داشدت« :عصدر فاشیسدم پایدان
خردورزی و خردورزان منزهی را که تهدیدی هستند برای ملت به خود خواهد دید17».
در آلمان
ُ
ناسیونال سوسیالیسم از اسدوالد اشدپنگلر  Oswald Spenglerفیلسدوفی از همدان قمداش
[سورل] سود جست .نویسدندهی زوال غترل چدون سدورل ،عقالنیدت« ،داندش طبیعدی
غیرمذهبی» و «علوم انتقادی» محصول زوال را که مدذه را بده کنداری میاندازندد ،بدا
ریشخندی به سخره میگیرد .او همچون سورل ،بده جدای خدرد ،ادراک مسکتقیم ،قکدرت
ََ
اسطورهای روح و «توانایی روح در انباشتن دنیای خود از نشانهها» را علم میکند.
ناسیونال سوسیالیسم به جای خدرد ،رازورزی مبهمکی در زنکدگی و نیکروی پویکایی را
پیشنهاد میکند که تعریف آن بسیار مشک است 18.استاد دانشدگاهی رسدما بیدان کدرد:
«هیتلدر رهبدر نیدروی محرکدهی آلمدان اسدت 19».روزنبدرگ  Rosenbergهدم اسددطورهی
غبارآلود ،اسطوره ی خون و خا را برای قرن بیستم پیشنهاد میکند20.
آنها که خود را راهنمایان سرنوشت مردم میدانند با خشم« ،عقالنیت را که عصارهی
خرد در آرزوی شناخت استعداد و ذهن است انکار میکنند 21».گوریندگ اشداره میکندد
که« :رهبران واقعی نیازی به فرهنگ و علم ندارندد 22».هیتلدر روشدنفکران را بده ملکدهی
زنبوران عس که به صدقهسری زنبوران کارگر زندگی میکنند تشبیه میکند 23و شخصیتی
در درام اشالگهتر  Schlageterاینگونه میگوید« :واژهی فرهنگ را که میشنوم روولورم را
ُپر میکنم24».
4
بددورژوازی بددا ایجدداد اسددتبداد ،آن شددک حکددومتی کدده بهتددرین تطددابو را بددا میموریددت
تاریخیاش داشت پدید آورد .رقابت آزاد ،سکرمایهداری آزاد ( )laisser - faireو تجدارت
آزاد ززمهی گسترش سرمایهداری بودندد .لیبرالیسدم اقتصدادی بده لیبرالیسدم سیاسدی و
دموکراسی پارلمانی توسعه یافت .امدا روزی میرسدد کده آزادی و دموکراسدی بدا قدوانین
بورژوازی ناسازگار میشوند .عصر رقابت آزاد از پی انحصار سرمایهداری میآید .دیدهایم
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که آقایان سرمایهدار برای نجات منافعشان که در بحرانها تهدید شدهاند نیاز بده حمایدت
دولت دارند .آنان باید دولت اقتدارگرا را به جای دولدت دموکراتید بنشدانند (بخدش .)1
پس بورژوازی بتهای قدیم خود را با خشم لگدمال میکند و نظریدهپردازان واپسگدرای
ضد دموکراسی اربابان ایدپولوگش میشوند.
در ایتالیا
فاشیسم ایتالیا از آثار سورل و ماپورا  Maurrasبرداشت میکرد .دشمنی درندهخویانهای با
دموکراسی در سرتاسر آخرین اثر سورل به چشم میخورد .او در  1898در کتاب اینتدهی
سوسیالیست اتحادیهها نوشت « :حکومت با اجماع شهروندان جز خیالی خام نیست .اما
این خیال خام آخرین کالم علم دموکراتی است »...به عالوه این انسدان غرید شدوری
عجی نسبت به قهرمانگرایی دارد .و نبردهایی را میپسندد که بتوانند او را بده هیجاندات
شدید برسانند .افسوس که «باتال دموکراتی » زشت و تجربهی «آرامدش اجتمداعی» او
را از احساسات دلخواهش محروم میسازند .هر دو مخالف ،بورژوازی و پرولتاریا در این
باتال فرو خواهند رفت .هر دوی آنها باید کرختی خود را بپذیرند .بدین ترتی سورل از
هر دوی آنها سوءاستفاده میکندد .او از طرفدی بدا اطمیندان پرولتاریدا را از کاسیتیهدای
«آرامش اجتماعی» آگاه میسدازد ،امکا از طکرف دیگکر بکه سکوی بکوراوازی میچرهکد و
ااوایش میکند که هود را یکپارچه کرده و برای تقویکت تسکلطش نفکوسی سکخت نمایکد.
«وقتی کارفرمایان میدانند چیزی از آرامش اجتماعی یا دموکراسی به دست نمیآورندد...
فرصتی است تا اندرژی قددیم خدود را بازیابندد ...همده چیدز میتواندد نجدات یابدد اگدر
[پرولتاریا] موفدو بده اسکترداد بخشکی از انکرای بکوراوازی بکه آن شکود ».او سدخنگویان
دموکراسی را به «کت کداری» فرامیخواندد و تدا آنجدا پدیش مدیرود کده دیکتداتوری را
میخواهد و در آرزوی «جنگ خارجی بزرگی است که انسانهای قدرتمند سدلطهخواه را
به قدرت برساند25».
این نظریهی عجی د چنانکه انتظار میرود د در بورژوازی نسبت به پرولتاریا بازتاب
بیشتری داشت .پرولتاریا گرچه فری دموکراسی بدورژوایی را نمیخدورد امدا آزادیهدای
دموکراتی را که برای رهاییش ضروری هستند خوار نمیشمرد.
از سوی دیگر ،بورژوازی مشتاقانه به نصایح سورل گوش فرامیدهدد .در سدال 1910
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پ بورژه  Paul Bourgetنمایشنامهی شرمآور ضد کارگری خود به نام ستنگربندی* را بده
روی صحنه برد که در این ایده ،مدیون سورل بود .سورل بده جدای انکدار نقدش پدراندهی
فایحتبارش ،در مصاحبهای گفت« :خوشحال خواهد شدد اگدر ایدن شدخص مسدتعد
[بورژه] بتواند بوراوازی را در تجهیز و دفاع از هود متقاعد سازد و در نهایت در مواجهه با
شور شجاعانه ی دشمنان از تسلیم جنایتکارانه و بیافتخارش جلوگیری کند26».
و سورل ،ناموفو در متقاعد کردن پرولتاریا تنها در ی طرف شرطبندی کرد :تنفدر از
دموکراسی او را به راست افراطی کشداند .سدورلیها و سدلطنتطلبان در کایته دو سترک
پرودون  Cahiers du cercle proudhonبه هم پیوستند و این خط مشی مشتر را تنظدیم
َ
کردند « :الدزام قطعدی دارد کده نهادهدای دموکراتید را ندابود سدازیم 27».ولدوآ Valois
هواداریش بده اکسکیون فرانسکز ( Action Françaiseکدنش فرانسدوی) را اینگونده شدرح
میدهد« :من آخرین دستاوردهای خود را مدیون سورل هستم .او بود که مشخصا ما را از
دموکراسی جدا کرد 28».مریددان ایتالیدایی سدورل نیدز همینگونده پدیش رفتندد ،تنفدر از
دموکراسی مستقیما آنان را از سندیکالیسم انقالبی د یا سوسیالیسم د بده فاشیسدم کشداند.
موسولینی گفته است« :ژرژ سورل کسی اسدت کده مدن بیشدترین دیدن را بده او دارم ...او
گرایشهای ذاتی ضد دموکراتی مرا تقویت کرد 29».نفرت از دموکراسی احساس غالد
ماپورا نیز هست .نویسندهی پژوهی در بال سیطنت مینویسد« :ما با احساس تنفرمان
نسبت به دموکراسی و اص بهکلی نادرست سلطنت گروهدی ،چدون شداهدی از بهشدت
سخن میگوییم« 30».حتی در تاریخ ی نمونه از تعهد درستی که به دست اکثریت اجدرا
شده باشد وجود ندارد 31».از نظر ماپورا تودهها بهکلی ناتوان از حکومت بر خود هسدتند.
دو جریان د سندیکالیست پیشین ایتالیایی مرید سورل و ملیگرایان آیدهآ ناتسیوناله Idea
 Nazionaleکه مریدان ماپورا بودند د به هدم پیوسدته ،در فاشیسدم حد شددند .فاشیسدم
عالیترین «دموکراسیستیز» است 32.موسولینی وقتی که میگویدد «عدادات دموکراتید
همه چیز را بیروح و پیش پا افتاده میکند» 33ادای سدورل را درمدیآورد .او «از سدتایش
خداپرستی جدید یعنی ستایش تودهها امتناع میکند« 34».در قرن هژدهم بیان میشد کده
حکومددت تجلددی خواسددت آزاد مددردم اسددت امددا «مددردم» واژهای انتزاعددی اسددت35.»...
«فاشیسم این را که انبوه مردمان به واسطهی حقیقت صرف انبوه بودنشان توانا به هددایت
* The Barricade
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جامعهی بشریاند انکار میکند« 36».تودهها نمیتوانند به طور خودجوش خواسدتهای از
خود داشته باشند37».
در آلمان
ُ
ناسیونال سوسیالیستها نیدز از اسدوالد اشدپنگلر وام میگرفتندد .نویسدندهی زوال غترل
دشمن خونی دموکراسی است .او از موکراسی به مثابه قانونگذار و حکمران تودهها متنفدر
است .از نظر او تودهها تنها عوامی پست هستند که او عالقدهای بده بهزیسدتی و پیشدرفت
مادی و معنویشان ندارد 38.خوشبختانه دموکراسی آخرین پیروزیهایش را جشدن گرفتده
است .او اعالم میکند که دموکراسدی بدهزودی بدا ظهدور سزاریسکم در هدم میشدکند و
«قدرتی کامال شخصی که به تدریج و مقاومتناپذیر به دست خواهد آمدد جدایگزین آن
میشود39».
شاگرد او گوبلز مینویسد« :تودهها برای من هیوزیی سرگردان بودندد ( ein dunkles
 .)Ungeheuerناسیونال سوسیالیسم مث احزاب دمدوکراتید دد مارکسیسدت کورکورانده
تودهها و انبوه مردم را ستایش نمیکندُ 40».رهم بیان میکند« :بسیاری ارزشها که ویژهی
دموکراسیاند ...در آلمان جدید بیارزش شدهاند[ ...مث ] :تساوی بی قید و شدرط تمدام
کسانی که چهرهی انسانی دارند ،خدایی کردن خواست اکثریت و انبوه مردم 41».و به قول
مولر وان دن برو « :تودههدا بده درسدتی در نمیکنندد کده نمیتوانندد خدود را هددایت
کنند42».
5
اگر تودهها نمیتوانند بر خود حکومت کنند باید به دست اقلیتی که بده ذات تواناییهدای
استثنایی دارند د اقلیت رهبران د اداره شوند .بدورژوازی در توجیده دیکتداتوری فاشیسدتی،
«اصول مهانسازری» قدیمی را که پیشتر به دست نیاکانش به اعما خا فرورفتده بدود
نبش قبر کرد.
در ایتالیا
فاشیسم ایتالیا دوباره از سورل و ماپورا سود میجو یدد .سدورل در اصد زیدر نفدوذ تکبدر
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مهانسددازری اسددت .او فاددیلت را فقددط بددرای اقلیددت میدانددد .اگددر زمددانی بدده
سندیکالیستهای انقالبی عالقهمند بود به این دلی بود که معتقد بود در آن با جدیدی
از گککزینش 43پدیددد آورده اسددت .یددا آنچنددان کدده مدداپورا میگویددد« :آمددوزهی اساسددی
مهانسازری برخالف موقتی بودنش با دموکراسی گره خورده است 44».و از ایدن روسدت
که او در تالش است تا در نخبگان سندیکالیست نطفهی مهانسازری جدید را ببیندد .در
این جا نیاز است تا به طور گذرا تیکیدد کندیم کده ایدن مفداهیم متفداوت از سندیکالیسدم
کارگری است .سندیکالیست (به معنای واقعی کلمه) دموکرات است و نه مهانسکاهر .او
نمیخواهد خود را از توده جدا سازد اما میداند که توده زیر نفوذ تنبلدی خاصدی اسدت و
بنابراین معتقد است که بهترین عناصرش باید در تودهها طییان به پدا کنندد در حدالی کده
همواره به تعبیر مارس مارتینه «بیانگر مستقیم تودههدا بداقی میماندد و مددام و پدرانده از
جان تودهها نظارت میشود 45».ماپورا چون سدورل میخواهدد کده اقلیدت مهانسدازر
قانون خود را بر اکثریت «خنثا ،بیتفاوت و غافد » تحمید کندد« .فادیلت ،جسدارت،
قدرت و [حتی] عقاید به اقلیت تعلو دارند46».
موسولینی از این مفهوم بهغایت واپسگرایانده نهایدت بهرهبدرداری را میکندد .او نیدز
بهنوبهی خود ،اقلیت بیباک را میستاید :ادعا میکند که در «جنبش کارگری هرگز چیزی
جز اقلیت مسیله نبوده است 47».در رسالهی فاشیست ایتالیا میخدوانیم« :بایدد بدا خدون
خود مهانسازری را احساس کنید» که یعنی اقلیت مهانسازر باید خواسدت خدود را بده
توده تحمی کند ،حتی اگر ززم شد «آنها را با قدرت ،تسلیم و رام کند 48».روکو Rocco
مینویسد« :تودهها به این گرایش دارند که خواستهی عناصر مسلط را به اجرا درآورند49».
مازپارته اینگونه این عقیده را به اوج میرساند« :مردم نیاز دارد به مستبد50».
در آلمان
ناسیونال سوسیالیسم در قواعد مشابه به نیچه متوس شد .نویسندهی تبارشناست اختال
«نعرهی مخوف و افسونگر انحصاری چند تن معدود» را میستاید .بهتر از همه این است
که در جریان تاریخ ،اقلیتی از اربابان که از مهانسازری و نژادهای پیروزند عوام پسدت را
بردهی خود سازند! پس از او هیتلر بیان کرد که« :تمام خوار عادات از آنجایی به نتیجده
رسید که جهان ،جهانی بود که اقلیت هدایتش میکرد 51».برای حکومت کردن بدر مدردم
ززم است که نخبهای بر آنان حکم راند .گونهای مهانسازری طبیعی که حو فرمانددهی
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خود را از برتری نژادی منسوب به خود به دست میآورد52.

6
اما بازی سر این رهبران دولت وجود دارد ،دولت قدرتمند ،دولت ُبتواره شده .در اینجا
دوباره آشنای قدیمی را مییدابیم .جنتیدزون میگویدد« :شداه دد دولدت ،خددا دد دولدت،
اساسیترین ویژگی هر دولت سزاری ،هر دیکتاتوری است 53».بورژوازی سرمایهداری در
غروب حکمرانیاش درخواست کرد که دولت به هسدتی خدود توجده کمتدری بکندد و بدا
پیروزمندی ،مفهوم «بربریتی» دولت د ُبت را انکار کرد .اما امروزه به دولت قدرتمند نیداز
دارد ،از این رو فیلسوفان استبداد را به خدمت میگیرد و از آن خودشیان میکندد .دولدت
هابزی « ،Hobbesخدای روحانی واقعی» ،دولت هگلی که هدف نهاییاش است و فدرد
در آن هیچ است ،و دولدت ترایچکده  Treitschkeکده «نیدازی بده پرسدش از مدردم بدرای
[دریافت] رضایتشان [از حکومت] ندارد ،بلکه آنان فقط باید اطاعت کنند54».
در ایتالیا

فاشیسم ایتالیا بیان کنندهی واقعی دولت محوری* د عبارتی از پاپ پیوس  Piusیدازدهم دد

است 55.موسولینی مینویسد« :از نظر فاشیسدم ،دولدت مطلدو اسدت و افدراد و گروههدا
وابسته به آن میباشند ...افراد و گروهها تنها در دولت قاب طرح هستند ...دولت تبدی به
واقعیت حقیقی افراد شده است ...برای فاشیسم ،همه چیز در دولدت وجدود دارد و هدیچ
انسان یا ذیروحی بیرون از حوزهی دولت ارزش و وجود نددارد 56».از نظدر روکدو «آزادی
فردی توافقی است که دولت با افراد برقرار کرده و به آنان بخشوده است57».
در آلمان
ناسیونال سوسیالیسم در این زمینه به هیچ روی عق تر از فاشیسم ایتالیا نیست .گورینگ
بیان میدارد« :آن چه برای ما اص نخست است ،فرد نیست ...تنها ی چیز است کده بده
شمار می آید :دولت ناسیونال سوسیالیستی باید فراتر از هدر چیدز دیگدر تثبیدت شدود58».
قانون نازی بر پایهی «خرد دولتی» قرار دارد .فرد باید خود را در محار دولت از یاد ببرد،
* statolatry
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دولتی که «هستی ،رشد و بقایش را به هر نحدوی کده شدده حفدظ میکندد 59».کاردیندال
فاولهابر  Faulhaberحو داشت که این برداشت را محکوم کند« :فرد به سطح صفر و بده
درجهی بیحو و حقو تنزل کرده» و حو داشت اخطار دهد «دولت مستبد ،دولتی است
که در آن فرد چون قطرهای آب در اقیانوس عظیم گم شده است60».
7
بورژوازی در آغاز به قدرت رسیدنش ،مشروعیت خشونت و «حو قدرتمنددترین» را کده
مفاهیمی بربریتی هستند و از اعصار اولیه آمدهاند که فئودالیسم و جوامع استبدادی وجود
داشتند انکار کرد .فیلسوفان قرن هژدهم به جای قددرت از «حقدو » بشدر دفداع کردندد.
دیگر ارتباطات میان انسانها از طریو قدرت تنظیم نمیشد بلکه از طریو قراردادها برقرار
میگردید .روسو  Rousseauحو «منسوب» به قویترین را رد کرد و بیان داشت که «نباید
حو را ساخت 61».در واقع بورژوازی که طبقهی حاکم بود ،در حاور «حو» با اسدتفاده
از اعمال زور حکمرانی کرد .اما از آنجایی که نباید قدرتش را آشدکارا بده رخ میکشدید،
ترجیح داد از طریو جع «قانون» حکومت کند.
اما زمانی رسید که بورژوازی تنهدا میتوانسدت از طریدو ندابود کدردن سدازمانهای
پرولتری و ایجاد حکومت وحشت منافع تهدید شدهاش را نجدات بخشدد .پدس مفداهیم
قدیمی عصر بربریت را نبش قبدر کدرده ،حشدونت را از ندو برقدرار سداخت و از مددافعان
واپسگرای خشونت د که به آنها اعتماد داشت د تقلید کرد.
این مدافعان کشفیات داروین  Darwinرا از حوزهی زیستشناسی بده جامعهشناسدی
کشانده و در این فرآیند آن را از شک انداختند .طبیعیدان بزرگ نظریهی تکام انواع را بر
اساس قانون انتخاب و بقای مناسبترین به وجود آورد ،مدافعان واپسگرایی به آسانی بده
جای مناسبترین قدرتمندترین را گذاشتند 62و فتوا دادند که بشر چون حیوان بایدد بدرای
بقا نبردی وحشیانه کند ،قوی ضعیف را از بین میبرد و این نبدرد خدونین شدرط پیشدرفت
گیتی است .بنابراین نیچه «خواست قدرت»« ،برتدری مطلدو بده دسدت آمدده از جاند
نیروهددای شددک پذیر خودبددهخودی ،متجدداوز و غاص د بددا برداشددتها و گرایشهددای
جدیدشان» را میستاید .او رسیای روسو مبنی بر قراردادی بودن اساس دولت را به سدخره
میگیرد :دولت را نژاد فاتح و اربابانی که با چنگالهدای قدرتمندشدان بده مردمدان حقیدر
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چندگ انداختهاندد پدیددد آوردندد .ایدن عددالم مدنحط بدا زبددانی پرشدکوه حیوانصددفتی را
میستاید63.
از نظر ترایچکه «قدرت اص دولت است و دولت همان قدرت 64».و ژرژ سورل بده
نوبه ی خود همچون استادش پدرودون ،سدعی در تمجیدد جندگ داشدت و قدول تجدیدد
خشونت میداد .او خشونت را به خودی خود دوست میداشت و بیان میکرد« :خشونت
اصلی اخالقی اسدت» .و سدوگواری میکدرد کده مقدمدهی اصدول حقدوقی سدال 1789
«حقوقی بیارزش است» برای متمدن کردن انسان .آموزههای دموکراتی را لعدن میکدرد
که «برای تخفیف دادن گرایش ما به خشونت طراحی شدهاند به حدی که بدهطور غریدزی
به سویی می کنیم که هر عم خشنی را گرایش قهقرایی به سوی بربریدت بددانیم 65».او
پس از بخشیدن اعتباری دوباره به خشونت ،نه تنها بده پرولتاریدا بلککه بکه بکوراوازی نیدز
نصیحت می کند که آن را به کار گیرد .اما پرولتاریا با این نظریه کاری ندارد ،او خشونت را
برای خاطر خشونت دوست ندارد .پرولتاریا از منظری ایدهآلگرا بکا تمکام انکواع هشکونت
مخال است (لنین) 66.پرولتاریا خشونت را مسیلهای اخالقی نمیداند یا اینکده اعتقداد
ندارد نبرد در درون خود «بازتولید» شده است و نمیخواهد که جامعده بدر اسداس «حدو
قدرتمندترین» ساخته شود .اگر به خشونت توس میجوید تنها بده ایدن دلید اسدت کده
راهی دیگر برای غلبه بر خشدونت دشدمن ،رهدایی انسدان از اصدول خشدونت و تیسدیس
جامعهای طبقاتی د جامعهای از تولیدگران و نده جنگجویدان و جامعدهای کده در آن هدیچ
اثری از بربریت و ستم نباشد د نمیشناسد.
اما از سویی دیگر ،نظریهی خشونت سورل از جان بورژوازی مورد بهرهبرداری قرار
گرفت چراکه این نظریه شک های خشونتآمیز فزایندهی تسلط بورژوازی را توجیه میکرد
و همزمان با بازتولید جنگ به جنایتهایش مشروعیت میبخشید.
در ایتالیا
موسولینی به سیا
«خشونت عملی کامال اخالقی است« 68».تقریبا تمام زندگی مدن در دفداع از خشدونت
سپری شده است« 69».نبرد در ریشهی همه چیزهاست ...نبرد همدواره در عمدو طبیعدت
بشر چون سرنوشدتی خددایی وجدود خواهدد داشدت .روزی کده نبدرد متوقدف شدود روز
مالیخولیا ،پایان و ویرانی است 70».انسان خدود واقعدیاش را تنهدا در «تالشدی خدونین»
سورل« ،ارزش کردار خشدن» را بیدان مدیدارد 67.او اظهدار میکندد:
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هویدا میکند« .جنگ توان انسان را بیحد و حصر میکند و بر مردمانی که شور پدذیرش
آن را دارند ُمهر شرافت مینشاند71»...
در آلمان
هیتلر نیز بر «تیثیر پیروزمند خشونت» درود میفرستد« :بشدریت در جنگدی جداودان بده
بلو میرسد و در صلح جاودان تحلی مدیرود ...طبیعدت ضدعیف را ندابود میکندد تدا
جایش را به قوی بدهد ».او حو قدرتمندترین را بهسان «حقی کده در طبیعدت تنهدا حدو
کهن و منطقی است» میستاید .او «از استفاده از تمامی سالحها ،حتی مخوفترینشدان»
به خود میبالد72.
به این ترتی  ،ی طبقهی اجتماعی مربیت شده ،میدرور از «اعتبدار» خدود و مظهدر
آبرومندی قدیمی که ملت به آن افتخار میکند به آنجا میرسدد کده قددرت دولتدی را بده
شریرترین تبهکاران شناخته شدهی تاریخ واگذار میکند.

بخش هشتم

فاشیسم در قدرت :رام کردن پرولتاریا
1
صاحبان صنایع به اهدافشان رسیدند :سرانجام آن «دولت قدرتمندی» را که میخواسدتند
به فرمان آوردند .دولت فاشیستی از طریو شماری اقدامات اقتصادی و اجتماعی سعی در
مهار کمبود سود آنان و رونو کس و کارشان داشت.
این عم ابتدا و ضرورتا در برابر طبقهی کارگر برنامهریزی شدد .دولدت فاشیسدتی بدا
خلو شرایطی که اجازهی پایین آوردن دستمزدها را میداد شروع کرد .این به معنی نابودی
اتحادیههای کارگری ،پایان اعتراض کارگران در کارخانهها ،برچیدن حدو اعتصداب ،لیدو
قراردادهای اتحادیهای و ایجاد دوبارهی نقش مطلوگرای کارفرمایان در حرفهشان بود .اما
این تنها بخش نخست برنامه بود .افزون بر آن باید از تشکی گروههای مستق کارگری در
آینددده جلددوگیری میشددد .از ایددن رو دولددت فاشیسددتی تمددام اقتدددارش را در خدددمت بدده
کارفرمایان به کار بست .کارگران را در سازمانهایی چپاند که میتوانست با مسئوزنی که
از باز منصوب میشدند کنترلشان کند د سازمانهایی که اعاایش هیچ کنترلی بر آنهدا
نداشتند و با لطایفالحی خود را «نمایندهی» کارگران مینامیدند .دولت هرگونه تالشدی
برای سامان دادن به اعتصاب را به شدت مجدازات میکدرد ،دعدوا بدا ریدیس بده منزلدهی
شورش علیه دولت بود و برای مهار کردن درگیریهای کارگری «حکمیت» اجبداری را بده
اجرا گذارد که یعنی خواست کارفرما همان تصمیم حکمیدت اسدت و هدر کدس بدا ایدن
تصمیمات مخالفت کند دشمن دولت به شمار میآید .سرانجام با سوءاسدتفاده از قددرت
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خود ،تصوی کرد که کارگران باید به هر دستمزدی که از طرف صاحبان صنایع پرداخدت
شود راضی باشند و نپذیرفتن آن ،سرپیچی از دولت تلقی میشود.
در ایتالیا
قاب توجه است که نابودی اتحادیههای کارگری در ایتالیا پیش از به دست گدرفتن قددرت
توسط فاشیسم شروع شد کده ززم میسدازد تدا برخدی مراحد را مدروری دوبداره کندیم.
فاشیسم ابتدا به اتحادیههای کشداورزی بده عندوان آسدی پذیرترین بخدش ،حملده بدرد.
ادارههای «انجمن سرخ» و تعاونیهای کارگران کشاورزی را ویران کرد و رهبران کدارگری
مسددئول ایددن سددازمانها را بدده قت د رسدداند .همزمددان ،بددا پش دتیبانی زمددینداران بددزرگ
«اتحادیههای فاشیستی» تشدکی شددند .موسدولینی بعددها پرسدید« :ایدن اتحادیدههای
فاشیستی چگونه زاده شدند؟» و پاسخ داد« :تاریخ تولد 1921 :مکان تولدد :درهی پدو Po
علت :فتح و ویرانسازی دژ انقالبدی 1».همدهگونده ابدزار فشدار بدرای اجبدار کدارگران بده
نامنویسی در «اتحادیههای فاشیستی» به کدار رفدت .زمدینداران تنهدا بده کدارگرانی کدار
میدادند و فقط با کشاورزان ماداربهکاری قدرارداد میبسدتند کده عادو ایدن اتحادیدهها
باشند ،بان ها تنها به کشاورزانی وام میدادند که عاو سدازمانهای فاشیسدتی باشدند2.
«بیکاران فاشیست» در حالی کده بدا «اسدکوادرا»* اسدکورت میشددند از دوردسدتها
آمدند ،همینکه به این نواحی رسیدند« ،زمینداران محلی ،ادارههای کاری اتحادیدهای را
نادیده گرفته و قراردادهای اتحادیدهای را بددون تدرس اعتصداب پداره کردندد چراکده ایدن
بیکاران مهاجر ...آنجا بودند تا بده جدای کدارگران محلدی کدار کنندد .بده ایدن ترتید ،
اتحادیههای «سرخ» در هم خرد شدند 3».در مراکز مشخصی که عقایدد سوسیالیسدتی و
تعاونی به سختی ریشه دوانده بود ،مقاومتی سخت که سالها بده طدول انجامیدد جریدان
داشت 4.اما به تدریج کارگران مزارع که زیر بار درخواستهای کارفرمایانشان نمیرفتندد
و تکی یا گروهی وارد «اتحادیههای» فاشیسدتی نمیشددند محکدوم بده مدرگ میشددند.
ُ
گرگولینی بیان داشته« :آنها کارتها ،لیستهای عاویت و پرچمها را جمع کدرده و بده
گروهی دادند که آنها را به دفتر مرکزی نزدی ترین فاشو  Fascioتحوی داد5».
عمدتا پس از فتح قدرت بود که فاشیسم جر ت حمله به اتحادیههای کارگران صدنایع
* به زبان ایتالیایی :دستهی اسکورت
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را یافت .فاشیهای محلی پس از لشکرکشی به ُرم تقریبا همهجا در به دست آوردن لیست
اعاای اتحادیهها موفو عم کردند .آنها را گرد آوردند و با تهدید به خشدونت بده آنهدا
گوشزد کردند که به «اتحادیه»های فاشیستی بپیوندند .هرکس که دارای کارت اتحادیههای
«سرخ» بود کت خورده ،آزار دیده و تحریم شد .رسسا و ادارههای کاری تنها کدارگرانی را
میپذیرفتند که دارای کارتهای فاشیستی باشند .غالبا خود صاحبان صنایع کارکنانشان را
در «اتحادیه»های فاشیستی ثبتنام و حو عاویت را از دستمزدهایشدان کدم میکردندد.
روسی در کتابش دربارهی زایش فاشیسم میگوید که چگونه مدیریت کارخانههای بدزرگ
فوزدسازی ترنی  Terniدر نابود کردن اتحادیههای «سرخ» به فاشیسم کمد کدرد .ایدن
کارخانهها پس از ژوییهی  1922به دلی کمبود سفارش بسته شدند .اتحادیههای «سرخ»
این تامین را دریافت کردند که کارخانهها در اول سدپتامبر بازگشدایی خواهندد شدد امدا
کارخانهها در آن تاریخ همچنان بسته ماندند .سدپس فاشیسدتها بده شدهر هجدوم بدرده،
سوسیالیستها را «دروغگو» و «بزدل» نامیدند و دو مرکز کاریدابی را بده آتدش کشدیدند.
پس از تکمی این عملیات ،مدیران کارخاندههای فدوزد را گشدودند و از آن پدس تنهدا بدا
«اتحادیه»های فاشیستی طرف بودند.
در اوت  1923شددورای عددالی فاشیسددتی بددا فدراسددیون عمددومی صددنایع (انجمددن
کارفرمایان) شروع به مذاکره و آنها را دعوت به برقراری ارتباط دایمی با «اتحادیده»هدای
فاشیستی کرد .در ماه دسامبر توافو مشهور «کیجی پازچه»  Chigi Palaceبه نتیجه رسید
که بر اساس آن کارفرمایان به «اتحادیه»های فاشیستی رسمیت دادند .فدراسیون عمدومی
صنایع و فدراسیون «اتحادیده»هدای فاشیسدتی بدرای «هماهنگسدازی» مقدررات هدر دو
فدراسیون با هم ،کمیسیون ترکیبی دایمی تشکی دادند« .اتحادیه»های فاشیستی که با این
رسمیت یافتن قدرت پیدا کرده بودند ،بهطور قانونی مالکیت اتحادیدههای کدارگری را بده
دست آوردند .حکمی قانونی در بیست و چهارم ژانویهی  1924بده فرماندداران ایالتهدا
اختیار داد تا سران اتحادیههای کارگری را برکنار و برای تسویهی اموال آن اتحادیهها پس از
انحالل« ،میمورانی» را انتخاب کنند .هنگامی که تعداد مشخصی فراری از ی اتحادیهی
کارگری در شدهری دور هدم جمدع میشددند« ،اتحادیدههای» فاشیسدتی رقید ادعدای
خسارت کرده و مالکیت اتحادیههای اصلی ،تجهیزات دفتری ،خزانه و غیدره را بده دسدت
میآوردند6.
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اما این ترفند قرین موفقیت نبود .سالهای سال بود که اتحادیهها ح حیات داشکتند،
سالهای سال بود که فدراسیون کارگری[ ،نهادی] قانونی بود« .اتحادیده»هدای فاشیسدتی
برخالف تمام ابزار سرکوبی که در اختیار داشتند پیش َروی کمی در میان کدارگران صدنایع
کردند .در تمامی انتخابات «کمیتههای کارگاهی کارخانهها» ،نامزدهدای فاشیسدت «بده
راحتی زیر بهمن ر ی سرخها مدفون میشدند 7».در ماه مدارس  1925وقتدی اتحادیدهی
فاشیستی کارگران صنایع فلزی در برشیا  Bresciaاعالم اعتصاب کرد ،تنها بیست درصدد
کارگران به آن پاسخ دادند .تمامی کارگران دیگر به درخواست اعتصاب فدراسیون کدارگران
فلزی ( )FIOMکه دو روز بعد اعالم شد پاسخ دادند.
دستیازی به قدرت ضروری بود .وقتی در سال  1925دیکتاتوری توتدالیتر آغازیددن
گرفت ،اتحادیههای کارگری موجدود ،یکبداره و بدرای همیشده سدرکوب شددند .بدا توافدو
«ویدونی پازچه»  Vidoniدر دوم اکتبر ،فدراسیون عمدومی صدنایع بده «اتحادیده»هدای
فاشیستی انحصاری ویژه عطا کرد که بر اساس آن تنها «اتحادیه»های فاشیستی حو ثبت
قراردادهای اتحادیهای را داشتند .در همان زمان ،حدو اعتصداب لیدو شدد و «کمیتدههای
کارخانهای» توقیف و بسدته شددند .در مداه ندوامبر ،دیگدر مراکدز کاریدابی ،اتحادیدهها و
سازمان های کارگری باقیمانده منح شدند و اموالشان مصادره شد .در پایان سدال 1926
فدراسیون کارگری که تا آن زمان تنها حاوری ظاهری داشت نیز منح شد.
اقداماتی احتیاطی برای آینده در نظر گرفته شد .کریلیس  Kerillisدر پژوهی در فاشیسم
ایتالیا  8میپرسد :چگونه میتوان بدون تشکی اتحادیهها ،مقاومت طبقهی کارگر را فلدج
کرد؟ فلج کردن مقاومت طبقهی کارگر ،کار «اتحادیده»هدای فاشیسدتی خواهدد بدود کده
ارگانهایی شدهاند مختص «اناباط سیاسی» 9.کارگران در تعدداد مشخصدی «ادارههدای
کارگری» دستهبندی شدهاند 10که فعالیتشان در آن ادارهها به راحتی زیر نظر است.
بددا قددانون سددوم آوری د « 111926اتحادیددههای فاشیسددتی انحصددار خددود بدده عنددوان
«نمایندهی اتحادیه»ها را قطعی کردند .امدا آندان فقدط در اسدم اتحادیکه بودندد« .عادو
اتحادیهی کارگری» فاشیستی هیچ حقوقی نداشت ،او محروم از حو ابتدایی انتخاب آزاد
نمایندگان خود بود 12».بنابراین وقتی چاپگران ُرم رهبران دوران پدیش از فاشیسدم را بدرای
کمیتهی اجرایی «اتحادیه» برگزیدند ،این کمیتده فدوری منحد و بده جدای آن «مدیموری
حکومتی» با اختیار تام منصوب شد .بنابراین« ،اتحادیه»های پیشگفتده فقدط ارگانهدای
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اجرایی دولت بودند .موسولینی در سخنرانی یدازدهم مدارس  1926میتوانسدت بگویدد:
«اتحادیهگرایی فاشیستی نیرویی پرنفوذ است ،جندبش تدودهای قدرتمنددی کده ککامال بکه
دست فاشیسم و حکومت کنترل میشود ،جنبش تودهای فرمانبردار ».آنچنانکه روسدونی
میگوید رهبران اتحادیهها «پیرهن سیاههایی هسدتند کده از سدوی دولدت بدرای هددایت
اتحادیهها انتخاب شدهاند 13».گاهگاهی که اتحادیهها و فدراسیونها یا اتحادیههای ایالتی
میتینگها یا کنگرههایی برگزار میکنند ،هیچ بحثی مجاز نیست .کارگری برای روزنامدهی
اونیورساله  Universaleچداپ فلدورانس نوشدت« :در واقدع ،مندی کده بدهطور مدنظم در
اتحادیههای صنعتی مربوط به خودم ثبتنام کدردهام ،هرگدز فرصدت تمداس بدا سدازمان،
بحث در جلسات یا بیان آزادانهی خودم را نداشتهام14».
ادعا میشد که عاویت در این «اتحادیه»هدا اهتیکاری اسدت امدا بدا ایدن همده بده
کارگرانی که عاو نبودند «سهم اجباری»ای تعلو میگرفت که کارفرمایان از حقو شدان
کسر میکردند و مجبکور بکه پکذیر شکرایط ککاری و دسکتمزدهایی بودنکد ککه از جانکب
«اتحادیه»ها و با تواف کارفرمایان پدید میآمد .افزون بر آن از هر اهرم فشاری برای اجبار
کارگران به پیوستن [به این اتحادیهها] استفاده میشد .مدثال بیکداران هدیچ امیددی بدرای
دریافت مستمری یا یدافتن کدار در ادارههدای بیکداری نداشدتند مگدر آنکده کارتهدای
«اتحادیه»ای خود را نشان میدادند .برعکس دولت فاشیستی میتواند جلوی ورود هرکده
را بخواهد به «اتحادیه»ها بگیرد د که این به معنی از دسدت دادن زنددگی اسدت .در واقدع
قانون بیان میداشت که اساسنامهی هدر «اتحادیده» بایدد قددرت نظدم را فراتدر از جدرم
اخالقی یا سیاسی اعاا به نمایش بگذارد.
دولت فاشیستی به اینکه کارگران را وارد سازمانهای «اعتصابشدکن» کندد بسدنده
نمیکند .هر ضربهی وارده از طرف کارگران در جستوجوی استقالل به سختی مجدازات
میشود .بهویژه اعتصابها جنایاتی علیده دولدت« ،علیده اجتمداع» قلمدداد و از ایدن رو
مشمول بازترین درجهی جرایم میشوند .جریمهها تا هزار لیره و محکومیتها به ی تدا
سه سال زندان میرسند« .عامالن» از دو تا هفت سال به زندان محکوم میشوند.
در «قراردادهای اتحادیه»ای پیشگفته که با حمایت دولت و بده دسدت اتحادیدههای
فاشیستی ساخته و پرداخته میشد وظایف کارگران بده نحدو بسدیار چشدمگیری بیشدتر از
حقو شان بود .برای مثال به هدیچ وجده کمتدر از دوازده شدرط بدرای نظدم و انادباط در
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قراردادهای ساختمانسدازی اختصداص نمییافدت .قدرارداد مثد قدوانین نظدامی تنظدیم
میشد « :تمام کارگران ،تابع مافو مستقیم خود و دستوری هستند کده بده سلسدلهمرات
داده میشود15».
قانون شانزدهم اوت  1935کارگران کارخانههای مستقیم یکا ایکر مسکتقیم مدرتبط بدا
صنایع جنگی را زیر نظم و قواعد نظامی درآورد .هر کس که بیش از پنج روز از کار غیبت
میکرد فراری در نظر گرفته میشد و از دو تا نه سال زندانی داشدت .هرگونده اخاللدی در
نظم« ،سرپیچی از فرمان» یا اعمال خشونت با مدیران کارخانه با جرایمی از شش ماه تدا
نه سال زندان همراه بود .در سدال  ،1938پانصدد و هشدتاد هدزار کدارگر نظدامی شدده در
صنایع مشیول به کار بودند که برای دفاع ملی کار میکردند و بنابراین زیر نفوذ این قدانون
درار داشتند!16
دولت فاشیستی «گواهینامهی کار» را که مقامات در آن مینوشدتند رفتدار دارندده «از
نظر ملی رضایتبخش» بوده یا نبوده دوباره رواج داد .اگر کارگری از کار برکندار میشدد،
کارفرما در آن ثبت میکرد که او صالحیت دارد یا نه ،قاب اعتماد است یا خیر.
در ژانویهی  1936گواهینامه ی دیگری که تمام اشکال فعالیت هدر شدهروند از یدازده
سالگی را در بر میگرفدت و سدند ضدرور ی بدرای بده دسدت آوردن هرگونده کداری بدود،
جایگزین این گواهینامه شد17.
دولت فاشیستی برای جلوگیری از هرگونه تااد کاری «حکمیت» خدود را اجبداری کدرد.
چه داوران از «کمیتههای بین اتحادیهای ایالتی» باشند (بدین سدالهای  1927تدا )1931
چده از «کمیتددههای ایددالتی اقتصدداد صدنعتی» (پددس از  )1931یددا از «کمیتددههای آشددتی
رستهها» (پس از  )1934و یا در دادگاههای ردهبداز یعندی دادگاههدای کدارگری (پدس از
 )1926داستان یکی است .کارمندان دولت فاشیستی مدعی میانجیگری بیطرفانه میدان
نمایندگان کارفرمایان و «نمایندگان کارگران» بودند .اما آنان در واقع با تصدمیمگیریهای
مستبدانهشدان خواسدتهای رسسدا را بدرآورده میکردندد .موسدولینی در یکدی از معدددود
لحظات صداقتش به رییس فدراسیون صدنایع گفدت« :مدن آقدای بندی  Benniرا مطمدئن
میکنم که تا لحظهای که در قدرت باشم ،کارفرمایان نباید هدیچ واهمدهای از دادگاههدای
کارگری داشته باشند18».
مقاومت در برابر خواستههای رسسا سرپیچی از فرمان دولت اسدت .کدارگرانی کده از
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تصمیمات دادگاههای کارگری سرمیپیچند ،از ی ماه تا ی سال زنددان و از صدد تدا ده
هزار لیره جریمه میشوند.
سرانجام دولت فاشیستی حمایت قانونی خود را از هر دستمزدی که کارفرمایان بخواهندد
به کارکنانشان بپردازند اعالم داشت .وزیر رستهها در ُرم «قراردادهدای اتحادیدهای» را بدر
اساس راهنمایی کارفرمایان تنظیم کرده ،آنها را صرفا بدرای افدزودن ندام سدازمان ،بدرای
کارمندان «اتحادیه»ها فرستاد .آنچنانکده پروفسدور پید  Picگفتده آنهدا «قراردادهدایی
نبودند که حاص چانهزنی آزاد باشند بلکه بیاغرا قواعد اجرایی بودند19».
امتناع از پذیرش دستمزدها و شرایط کاری دیکته شدهی رسسا دشمنی با دولت است.
هرگونه اعتراض و کوششی در نقض «قراردادهای» پیشگفته ،با مجازات صد تا پنج هدزار
لیرهای کیفر داده میشود.
بدین ترتی صاحبان صنایع به اهداف خود دست یافتند:
1د د دسککتمزدهای پیشککتر ت بیککت شککده در قراردادهککای اتحادیککهای جککای هککود را بککه
دستمزدهای ت بیتی کارهانهای دادند د «قراردادهای اتحادیهای» پیشگفته که با پادرمیدانی
دولت فاشیستی بر کارگران تحمی شد در واقع قراردادهای ملی یا منطقهای نبود بلکده بکه
جز شرایط مربوا به دسکتمزدها ،تمدامی شدرایط کداربردی ملدی و منطقدهای را دارا بدود.
قراردادهای پیشتر به توافو رسیده از جان اتحادیههای مستق  ،گرایش به کاهش اختالف
دستمزدها در نواحی متفاوت داشت و در ضمن برخی مزیتهای به دست آمدهی کارگران
مناطو پیشرفتهی اقتصادی را به کارگران نواحی عق مانده میبخشید .این دسدتمزدها در
«قرارداد» فاشیستی از ناحیهای به ناحیهی دیگر ،از کارهانهای به کارهانهی دیگر متفداوت
بودند .در واقع کارفرما آزاد بود تا دستمزدهای کارکنانش را مطابو هوس خود تثبیت کند.
2د میتوان دستمزدها را بدون کمترین مخالفتی قطع کرد د «قراردادهدای» فاشیسدتی
برخالف قراردادهای قدیمی پدید آمده از جان اتحادیههای مسدتق  ،ندرخ دسدتمزدها را
برای دورهی مشخص از پیش تعیدین شدده تثبیدت نمیکدرد ،بلکده نرخهکا تکابع تغییکرات
لحظهای بودند .در حقیقت قانون اینگونه تدار دیده شده بدود کده «بدرای تنظدیم شدروط
جدید کاری ،هر عملی مجاز است ...حتی پیش از انقاای دورهی مشخص ،مشروط بدر
آنکه از تاریخ توافو تیییر قاب مالحظهای در شرایط پدید آید 20».هرگاه که تااد کارگری
وجود داشته باشد ،دادگاههای کارگری میتوانند تصمیم به تیییر شروط مشخص شدده در
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قرارداد بگیرند و آن را برای تمام کارگران در صنعت مورد بحث به کار ببرند21.

اما غالبا کارفرمایدان حتدی نیداز بده فسدخ «قراردادهدا» بده زور یدا اصدالح آنهدا در
دادگاههای کارگری پیدا نکردند .تمام آنچه باید میکردندد شدانه خدالی کدردن یدا نقدض
آشکار شروط [قراردادها] با شراکت جرمی دولت بود .آنها کارگران را از ردههای بازتر به
ردههای پایینتر منتق میکردند یا به جای حداک ر امکانات ،حکداقل را برایشدان در نظدر
میگرفتند و همین که به قدرارداد اشداره میشدد همدان دسدتمزدهای حدداق را نیدز قطدع
میکردند .برخی مواقع «اتحادیه»های فاشیستی بده اعاایشدان نصدیحت میکردندد کده
شروط نامناس مشخص شده در قراردادها را بپذیرند تا با خطدر از دسدت دادن کارشدان
مواجه نشوند22.
در آلمان
ناسیونال سوسیالیسم بسی پیش از به دست گرفتن قدرت ،با نفوذ در اتحادیهها شدروع بده
توجه به آنها کرد و مث ایتالیا در جهت ویرانی آنها عمد ننمدود .در  1928ید ندازی
اه برلین از طبقهی کارگر بده ندام راینهولدد موشدوو « Reinhold Muchowکانونهدای
کارگاهی ناسیونال سوسیالیستی» ( )NSBOرا دایر کرد .هدف آنها رقابت با اتحادیهها در
کارخانهها و به دست آوردن اکثریت در انتخابات «کمیتههای کارگاهی» بود .کانونهدای
کارگاهی ابتدا در کارگاههای کوچ و متوسط شروع به کار کرد .در  1931دیگر شدناخته
شده بود و برای عم در کارخانههای بزرگ فعالیت میکرد 23.امدا در آن سدال بدرخالف
تبلییات طوزنی و دامنهدار در انتخابات کمیتهی کارگداهی ،تنهدا  5درصدد آرا را در برابدر
 83/6درصد آرای اتحادیههای مستق به دست آورد .دوباره در مارس  1933با حمایدت
هیتلر که در قددرت بدود ،بدرخالف تالشهدای او در انتخابدات میرضدانهی کمیتدههای
کارخانهای تنها  3درصد آرا را به دست آورد .بر اساس برآوردی د بیش خوشبینانه دد در
یکم مارس [ ،1933این تشکیالت] حدود پانصدد هدزار عادو داشدت و آنهدا کارکندان
خدمات شهری بودند که به اجبار عاو شده بودند یا بیکارانی کده بدا [چشمداشدت بده]
مفید بودن کارتهای کانونهای کارگاهی به آن پیوسته بودند24.
ناسیونال سوسیالیستها میدانسدتند از آنجکایی ککه مدتهاسکت آزادی اتحادیکهها
وجود داشته ،هیچ شانسی برای جذب پرولتاریای صنعتی به سدازمانهای خدود ندارندد.
همچنان بهکارگیری قدرت آزمایش میشد .بالفاصله پس از آتشسوزی رایشستاگ عمدال
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حو اعتصاب لیو شد .هر تحریکی برای اعتصاب از ی ماه تا سه سال زنددان بده همدراه
داشت .چندین خانهی مردم (دفترهای مرکزی اتحادیهها) به طدور خودجدوش بده دسدت
پیرهن قهوهایها اشیال شد .در آغاز آوری  ،حکومدت ناسدیونال سوسیالیسدتی اقددامات
اولیهای به مورد اجرا گذارد که بیش به مقاصددش منجدر میشدد :انحصدار نماینددگی
کارگران در شورای اقتصادی رایش و دادگاههای کارگری از اتحادیهها گرفتده شدد ،مزایدا و
حقو کنیتهای کارگاهی د نمایندهی اتحادیهها در کارخانهها د محدود شد ،انتخابات بده
تعویو افتاد و کسانی که در ادارهها «به دزی اقتصدادی یدا سیاسدی» احادار میشددند،
جای خود را به افسران انتصابی از طرف نازیهدا دادندد .خدود کمیتدهها نیدز «بده دزید
دولتی» منح شدند .کارفرمایان مختار بودند هر کارگر مظنون به «دشمنی بدا دولدت» را
اخراج کنند بدون آنکه بر اساس دفاع قاایی تدوین شده در قانون اجتماعی رایدش دارای
هیچگونه صالحیت قانونی باشدند .همزمدان کانونهدای کارگداهی در مشداغ تبلییداتی
فعالیت کرد و شروع به نامنویسی اجباری از اعاای اتحادیههای مستق نمود.
پس از اول ماه می که با حکمی دولتی «تعطی ملی» بود و [دولت] در سراسر آلمدان
جشنی تماشایی ترتی داد ،ساختمان تمام اتحادیههای کارگری که با یکدیگر «همکاری»
میکردند از جان گروههای توفانی اشیال و رهبرانشان زنددانی شددند« .کمیتدهی عمد
برای محافظت از کارگران آلمان» به ریاست دکتر لی  Leyرییس اجرایی حدزب ناسدیونال
سوسیالیست ،داراییهای سازمانهای متالشی شده را ضبط کدرد .در همدهجا ،خاندههای
مردم ،بدون مقاومت اشیال شد و به «خانههای کارگران آلمان» تیییر نام داد .دکتر لدی در
بیانیهای گفت« :ما آرزوی نابودی اتحادیهها را نداریم د کامال برعکس د نه! ای کدارگران،
مؤسسههای شما برای ما ناسیونال سوسیالیستها مقدس و واج ازحترامندد!» در دهدم
مای می «جبههی کارگری آلمان» تشکی شد که متشدک از اعادای تمدام سدازمانهای
«همکار» بود که در چهاردهمین فدراسیون کارگری گرد آمده بودند.
اما هیتلر در کنگرهی اصلی جبههی کارگری با دکتر لی مخالفدت کدرد .او گفدت کده
ناسیونال سوسیالیستها اتحادیهها را در دست دارند« .ما به هیچ وجده در آیندده آنهدا را
حمایت نخواهیم کرد 25»...در هشتم ژوپدن ،اشدنایدر زنددمان Schneider Landmann
ریدیس فدراسدیون کارکنددان اداری در نوشدتهای در ستتوتایاله پراکستیس Soziale Praxis
(پراتیف اجتماع ) اینگونه استدزل کرد« :از هماکندون واضدح اسدت کده سدازمانهای
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کارگری از انجام اعمالی که به آنان ویژگی اتحادیههای کارگری فعلی را میدهدد محدروم
خواهنددد بددود ».در واقددع در شددانزدهم مدداه مددی ،حددو اعتصدداب لیددو شددد .در نددوزدهم،
اتحادیههای «همکار» از طریو حو ایجداد قراردادهدای اتحادیدهای ،از فعالیدت محدروم
شدند .در بیست ونهم نوامبر ،پذیرش اعاای جدید در چهاردهمین فدراسیون کارگری به
حال تعلیو درآمد و بین اول ژانویه تا اول اکتبر سال  ،1934یکی پدس از دیگدری منحد
شدند.
اکنون میماند احتیاط برای آینده .دکتر لی بسیار واضح بیان میکند« :بدرای دولدت هدیچ
چیزی خطرنا تر از انسان بیریشه شدهی محروم از سازمانهای دفاعی نیست ...چندین
انسانی بیش قربانی محر های غیراخالقی و منبدع دایمدی ناآرامیهاسدت ...جبهدهی
کارگری برای در دام افکندن این محر های غیراخالقی ایجاد شد 26».بدینترتی  ،نقدش
جبههی کارگری فلج کردن مقاومت طبقهی کارگر است .این جبهه ،تبدی به دستگاه عظیم
دولتی و مسئول بمباران بیامان تبلییاتی و اداره کردن کارگران شد .مسدئول تبلییدات ایدن
جبهه ،زلتزنر  Selznerبیان داشته که هدفش دفاع اقتصادی از کدارگران نیسدت بلکده ایدن
[جبهه] سازمانی کامال سیاسی اسدت کده بده دورنمدای تبلییداتی ناسدیونال سوسیالیسدم
«فرصت گسترش» میدهد .وظیفهی ضروری آن «آمادهسازی تمام اعاا بدرای ناسدیونال
سوسیالیسم از طریو آموزش» است 27.از ایدن پدس سدازمان پایدهای جبهدهی کدارگری،
«جامعهی کارگاهی» است که در بر گیرندهی تمام کارگران در همان کارگداهی اسدت کده
کار میکنند .کارگران را کارفرمایدان د عادو رسدمی «جامعدهی کارگداهی» پیشدین دد و
«کانونهای کارگاهی ناسیونال سوسیالیستی» آموزش داده ،بر آنان نظارت میکنند.
ارتباط جبههی کارگری با پلیس ارتباط تنگاتنگی است .برای مثال در سیزدهم فوریهی
 1936رییس پلیس مخفی ،هیملر ،با رسسای جبههی کارگری مالقداتی داشدت و گفدت:
«اساس و پلیس می توانند امنیت داخلی را تیمین کنند تنها به شرطی که مدردم بده ایددهی
ناسیونال سوسیالیسم پایبند باشند و این وظیفهای است کده بدهویژه بدر عهددهی جبهدهی
کارگری است».
عاویت در جبههی کارگری اجباری نبود امدا در حقیقدت ،فشدار کارفرمایدان عددم
عاویت در حزب را برای کارگران بسیار مشک میکرد .کارفرمایان با اصدرار فدراوان ،بده
قراردادهای خود شرطی را افزودند که بر اساس آن تنها اعاای جبههی کارگری اسدتخدام
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میشدند 28.برعکس ،دولت ناسیونال سوسیالیستی میتواند هرکه را بخواهدد از جبهدهی
کارگری اخراج کند که به معنی محرومیت از زندگی است .انگری  Angriffدر شدمارهی
چهاردهم ژانویهی  1936نوشت« :جبههی کارگری در پذیرفتن عادویت هدرآنکس کده
بخواهد به این جبهه درآید اجباری ندارد و حو رد کردن درخواسدت عادویت و اخیرا
اعاای پذیرفته شده را برای خود محفوظ میدارد».
دولت ناسیونال سوسیالیستی صرفا به اجبار کارگران بدرای عادویت در سدازمانهای
«اعتصابشکن» راضی نیست بلکه مجازاتهای به مرات شددیدتری بدر اندواع حدازت
استقالل کارگری روا میدارد .کارگرانی که «با فعالیتهدای میرضدانه در میدان کارکندان،
آرامش اجتماع» را تهدیدد میکنندد بده دلید «نقدض تشدریفات اجتمداعی» بده «دادگداه
تشریفاتی» کارگری ارجاع داده و بر اساس قانون بیستم ژانویهی  1934مشدمول اخدراج و
بهعالوه مجازات سنگین و زندان میشوند .تالش برای اعتصاب با برخدورد بسدیار شددید
همراه است ،اعتصابگران به تعبیر مفسر رسمی قانون «تجاوزگرانی علیه جامعهاند29».
در «قوانین کارگاهی داخلی» وضعشده به دست کارفرمایان و با رضدایت و حمایدت
دولت ،همهگونه جرایم اناباطی برای «رفقای کارگر» بدگو و محر کده دربدارهی بهبدود
کارگاهها ،رازهای تجاری یا حتی دستمزدهای دریافتی کارگران شایعاتی بر پا کنند ،تدار
دیده شد 30.انگری روزنامهی جبههی کارگری در اول اکتبر  1936پذیرفت کده «برخدی
قوانین کارگاهی یادآور قوانین کیفریاند .قاب باور نیست که دسدتگاه قادایی بتواندد ایدن
همه مجازات و ابطال را با اخطار و ممنوعیت انجام دهد ».باید افزود کده قدوانین کیفدری
آلمان جدید «جاسوسی صنعتی» (برای مثال «آشکار شدن حساب هزینههای تولیددی»)
را خیانتی شدید از نوع خیانت به کشور میدانست که مجازات آن اعدام بود31.
قانون بیست و ششدم فوریدهی  ،1935همچدون ایتالیدا« ،گواهینامدهی کدار» را ززم
میداند .در گواهینامهی کار ،کارفرما ارزیابیاش را از کارگر به هنگام تر کدار و معرفدی
به شی جدید یادداشت میکند .این یکی از دستورات گوریندگ اسدت کده اگدر کدارگری
«قراردادش را فسخ کرد» و مح کارش را پیش از به سر آمدن موعد قدرارداد تدر گفدت،
کارفرما حو نگهداشتن گواهینامهی کار او را تا زمان انقاای قرارداد دارد .از آنجدایی کده
کارگر نمی تواند بدون گواهینامه در جایی کار کند ،بدین ترتی به کارش وابسته میماندد.
گرچه کارگران حو تیییر کارفرمایشان را ندارند ،مقامات میتوانند آنها را بهرغم میلشدان
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از شیلی به شی دیگر جابهجا کنند .دستور گورینگ در پایان ژوپدن  ،1938اجدازهی بده
کار گرفتن هر کارگر در هر کاری که «برای ملت مفید تشخیص داده میشود» و انتقدالش
برای انجام آن کار را صادر کرد ،بدون این تامین که او دستمزدی معادل دسدتمزد شدی
پیشین داشته باشد32.
دولت ناسیونال سوسیالیستی برای پیشگیری از کشمکشهای کدارگری «حکمیدت»
اجباری را به کار برد .اختالفات ،پس از پادرمیانی «جامعهی کارگاهی» جبههی کارگری،
«کمیتهی کارگری» محلی و «کمیسیون کارگری» منطقهای (در این دو بدنهی آخر ،هر دو
طرف به ظاهر ی نماینده داشدتند) ،در هدر منطقدهای توسدط نماینددهی رسدمی دولدت
برطرف میشد« :ناظر» کارگری که «شورای کارشناسان» نیز یاریاش میکرد( .این شورا
نیز برای نمایندگی از جان هر دو طدرف پیشدنهاد شدده بدود) .از سدیزده نداظر کدارگری
ُ
انتصابی در نوزدهم می  ،1933نه نفر کارکندان پیشدین انجمدن کارفرمایدان بودندد .اگدر
ناظری معتقد بود که مجازاتی باید اعمال شود ،مورد را بده «دادگداه تشدریفاتی» منطقدهی
خود گزارش میداد .دادگاهی متشک از ی دادرس عالی که کارمند دولتی عام احاار
است ،ی کارفرما و ی «نمایندهی» کارگری که به عنوان دستیار قاضی کار میکنند .در
نهایت تصمیم «دادگاه تشریفاتی» میتواند به دادگاه عالی« ،دادگاه تشدریفاتی رایدش» در
برلین که آن هم از دادرس ،کارفرما و «نمایندده»ی کدارگری ترکید شدده فرجدامخواهی
شود.
این «حکمیت» در هر مرحلهای ،همان اسدت کده بدود .کارمنددان دولدت ناسدیونال
سوسیالیستی به بهاندهی پادرمیدانی بدین نماینددهی کارفرمایدان و «نمایندده»ی کدارگران،
هرآنچه کارفرما میخواست بر کارگر تحمی میکردند و هرکس بر این تصمیم تردید روا
میداشت «دشمن دولت» در نظر گرفته میشد و مطابو آن مجازات میگردید.
در نهایت ،دولت ناسدیونال سوسیالیسدتی از قددرتش بدرای تادمین هدر دسدتمزدی کده
کارفرمایان برای استثمار شوندگانشان در نظر داشتند سود جست .کارفرمایان با حمایدت
و موافقت ناظران کارگری و در لوای «قوانین کارگاهی داخلدی» ،دسدتمزدها ،سداعتهای
کاری و شرایط را برای کارکنانشان تثبیت میکردند .ناظر کارگری وسدتفالیا اعتدراف کدرد:
«به دلی آنکه تعداد بیشماری قرارداد به من تسلیم میشد ،بهک غیدرممکن بدود کده در
مورد تمام آنها با جزپیات کام تحقیو کنم 33».نپذیرفتن دستمزدهای مشخص شدده در
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«قوانین داخلی»« ،نقض تشریفات اجتماعی» است و مجرم کده در دادگاههدای کدارگری
محاکمه میشود ،مستحو مجازات شدیدی است.
بنابراین صاحبان صنایع به مقاصدشان دست یافتند:
1دد دسککتمزدهای شککرکتی جککایگزین دسککتمزدهای اتحادیککهای شککدند د قراردادهددای
اتحادیهای ملی (که اغل ناحیهای بودند) با دستمزدهایی که از شرکت به شرکت اختالف
داشتند جایگزین شدند .مفسر رسمی قانون نوشت« :بده همدین دلید بایدد مرکدز جاذبده
( )Schwergewichtدر هر شرکت باشد».
2د تغییر در میزان حقوق مجاز است د کارفرمایان به انتقاد از قراردادهدای اتحادیدهای
قدیمی که دستمزدها را یکسان میخواست پرداختند و بنابراین تمام پاداشهای مدرتبط بدا
ابتکار یا مهارت را فسخ کردند .از ایدن رو دسدتمزدها اخدتالف چشدمگیری بدا یکددیگر
یافتند .قانون مشخص میکند« :باید نرخ حداق [دستمزد] به روشی تثبیت شود که بداقی
ماندهای برای پاداش دادن به هر کارگر مطاب با تولید بماند .در ضمن هدر کداری بایدد
صورت گیرد تا به طرز مناسبی [هزینهی] تمامی خدمات ویژه را جبران کند».
3د میتوان بدون رویارویی با کمترین مقاومتی دستمزدها را قطع کرد د از آنجایی کده
دستمزدها دیگر از راه قراردادهای اراپه شده در دورهی زمدانی مشدخص تثبیدت نشددهاند،
«قوانین کارگاهی داخلی» د کده تددوین شدده ی خدود کارفرماسدت و بدا مشدارکت نداظر
کارگری ،خواستههای خود را در آن گنجانده د هیچ راهی بدرای جلدوگیری از خدرد کدردن
دستمزدها باقی نگذاردند.
باید افزود برای اینکه طبقهی کارگر این ابدداعات را در خدود هادم کندد ،اقددامات
احتیاطی بسیاری ززم بود .قانون بیستم ژانویهی  1934در اول ماه می به اجرا درآمدد امدا
دولت که هراسی شدید از واکنش کارگران داشت ،قراردادهای اتحادیهای قددیمی را بدرای
دورهای دیگر تمدید کرد .تنها پس از پاکسازی سدیام ژوپدن بدود کده کارفرمایدان مختدار
شدند خود را از بند قراردادهای قدیمی برهانند و «قوانین کارگاهی» خود را به موقدع اجدرا
بگذارند.
2
این سیستم مندرآوردی در ابتدا در غلبه بر طبقهی کارگر روان عم نمیکرد .کرمدی بدود
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در سی که باید از بین میرفت .عوام در ایتالیا به «اتحادیههای» فاشیستی و در آلمان بده
جبهه ی کارگری پیوستند .خواننده تا کنون با این عوام آشنا شده اسدت (بخدش  .)6آنهدا
واقعا در فکر حمله به منافع سرمایهداری نبودند اما برای حفظ و افزایش نفوذ شخصیشان
در رژیم بده پشدتوانهی «پایگداه اجتمداعی» احسداس نیداز میکردندد .آنهدا کده ادعدای
سازمانهای «کارگری» فاشیستیشان گوش عالم را کر کرده بود ،آنجا را تیدول شخصدی
خود کرده بودند و میدانستند به شرطی میتوانند کارگران را جذب کرده و نگهشدان دارندد
که این سازمانها را به سازمانهای طبقکاتی تبکدیل کننکد .از ایدن رو آنهدا بایدد بده زبدان
عوامفریبانه سخن گفته ،با عقیدهای کمابیش محکم خود را سدخنگوی حامیانشدان نشدان
دهند.
اما این عوامفریبی برای صاحبان صنایع که در هراسند مبادا سدازمانهای «کدارگری»
فاشیستی به جای ایفای نقش مهار و نظارت بر کارگران ،در اعاایشان ح شوند رضایت
بخش نیست .آنها به فاشیسم کم مالی نمیکنند تدا اتحادیدههایی بدا آگداهی طبقداتی
د گیریم به شکلی دیگر د زاده شوند .از این رو بیرحمانه میخواهند تا جنگی علیده عدوام
پدید آورند ،بوروکراسی سازمانهای «کارگری» از باز تا پایین پاکسازی و آخرین بقایدای
نبرد طبقاتی زیر چکمههایشان له شود.
در ایتالیا
پیش از دستیازی به قدرت ،هنگامی که هنوز نبرد بدا اتحادیدههای کدارگری بدرای مهدار
تودههای کارگر مشک بود ،سپردن رهبری «اتحادیدههای» فاشیسدتی بده عدوام ضدرورت
داشت .بنابراین فاشیسم ایتالیا از برخی سندیکالیستهای انقالبی پیشدین سدود جسدت.
این «سندیکالیست»ها مریدان ژرژ سورل بودند کده در دوران جندگ بده ملیگرایدی روی
آورده ،از سددال  1918تددا  1920در «اتحادیددهی کددارگران ایتالیددا» ( )UITد سددازمان
سندیکالیستی ناراضی که برنامهاش ملیمهای بود از سندیکالیسم انقالبی و ملیگرایدی دد
یافت شدند .در سال  1921که فاشیسم سازمانیافته شد ،روسونی و دوستانش اتحادیدهی
کارگران ایتالیا را تر گفته و رهبری «اتحادیهها»ی فاشیستی را عهدهدار شددند .انتصداب
تمام کارمندان «اتحادیه»ها از باز برای روسونی ممکن ساخت تا دستنشاندگان خود را
همهجایی بنشاند .او دبیران سازمانهای محلی و منطقهای را از میان عوام برگزید.
قدرت که به دست آمد ،رهبران «اتحادیهها»ی فاشیسدتی دریافتندد تنهدا در صدورتی
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میتوانند تودههای کارگری را به سازمانهای خود بکشانند که موفو به «قال کردن» ایدن
اتحادیهها به عنوان سازمانهای طبقاتی شوند .بنابراین با اصرار به عوامفریبی خدود ادامده
دادند .روسونی نوشت« :ما بر آندیم کده نبدرد طبقداتی در جنبدههای مخدتلفش میتواندد
بهخوبی پیش رفته و حتی ممکن است جاودان باشد 34».در پایان سدال  1927بالفاصدله
پس از تثبیت لیره با نرخی بسیار باز ،صاحبان صنایع با بیرحمدی دسدتمزدها را کداهش
دادند .نارضایتی شدیدی در میان تودهها پدید آمدد و روسدونی و رهبدران عدوام احسداس
سراسیمگی کردند .آنها برای حفظ افراد تحت امرشان مجبدور بودندد در هدر فرصدتی در
وعظ های خود مقاومت را تبلیک کرده و تظاهر به مخالفت با کاهش دستمزدها بکنند.
مخالفت آنها با صاحبان صنایع چندان واقعی نبدود چراکده فرامدوش نمیکردندد بدا
خواستههای بیجایشان در شرایط ناممکن و برای متجلی کردن «اتحادیه»های فاشیسدتی
جعلی د که سازمانهایی اعتصا شکن هستند د آنها را به مدال و مندال رسدانده بودندد.
بنابراین کنگرهی «اتحادیه»های فاشیستی در سال  1928در رم در فاایی متشدنج برگدزار
شد .نمایندگان تردیدی نداشتند که رسسدا بده تنهدایی سدودهای سرشداری از «همکداری
طبقاتی» بردهاند 35.روسونی و عوامفریبیاش فراتدر از اینهدا رفدت .او توضدیح داد« :مدا
فاشیستها کیفرخواستی را که کمونیستها علیده مالکیدت [خصوصدی] اقامده کردهاندد
سوزاندیم اما اگر کسانی که مالکیت دارند به وظیفهی خود آشنا نباشند ،تبدی بده دشدمن
ما خواهند شد و آن موقع شاید مجبور شویم دوباره این معما را ح کنیم ».او خیلی پیش
رفت .صاحبان صنایع برآشفتند .آنها به فاشیسم کم مالی نکرده بودند تا نبرد طبقداتی
دوباره شک بگیرد د چیزی که اگر از در بیرونش میانداختند از راه پنجره وارد میشد د یدا
صرفا ارگانهایی پدید آید که [تنها] در مهار کارگرانی که در مقاومت طبقهی کدارگر نقدش
رهبری داشتند موفو باشد یا اینکه فدراسیون «اتحادیه»های فاشیستی ،به شدک دیگدری
فدراسیونهای مردمی کارگری را زنده گرداند.
بعدها آنها موسولینی را مجبور کردند تدا فدراسدیون را منحد (حکدم بیسدت و دوم
نوامبر  )1928و روسونی را بدنام کند .سازمانهای مرکدزی ویدران شددند و فقدط سدیزده
مؤسسهی صنعتی باقی ماندند .از ایدن رو رهبدران «اتحادیده»هدا نمیتوانسدتند حتدی در
کوچکترین کشمکشهای کارگری به «بلو کارگری» با بدیش از دو میلیدون عادو تکیده
کنند 36.کارفرمایان در صنایع گوناگون ،دیگر بدا فدراسدیون طدرف نبودندد بلکده تنهدا بدا
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مؤسسهی صنعتی یا با «رهبران اتحادیه»ای رو در رو بودند که جایگداه اجتماعیشدان بده
شدت افت کرده بود .همزمان ،کدادر دفتدری «اتحادیده»هدا در سدازمانهای منطقدهای و
محلی پاکسازی اساسی شد .تمام عوام که به دست روسونی در ادارات مقام یافته بودندد،
اخراج و کارمندان نوکر صفت د آلت دست رسسا یا تحصی کردگان جوان تازه از دانشگاه
آمدهای که هیچ از تودههای کارگری نمیدانستند د جایگزینشان شدند.
اما به رغم این پاکسازیهای موفو تحمید شدده از پدایین ،ایدن تدازهواردان آنچندان
ضعیف عم کردند که بوروکراتهای «اتحادیه»های فاشیستی گاهگاهی مجبور بودند تدا
تظاهر به مقاومت و تا حدی عوامفریبی کنند .برای مثدال در کنگدرهی فدراسدیون کدارگران
صنایع فاشیستی که در سیام ژوپن و اول ژوییهی  1936برگزار شد ،بیست و نه تن از سی
و سه سخنگو نظر به افزایش دستمزدها داشتند .و در این مورد رضایت دادندد تدا در پایدان
کنگره قطعنامهای در تشکر از دوچه «برای تمام آنچه برای کارگران ایتالیایی انجدام داده»،
صادر کنند .اما هنگامی که این عوامفریبی خیلی ترکتازی کرد دیکتاتوری به آن ضربه زد و
آن را پاکسازی کرد37.
در آلمان
رهبران عامی «کانونهای کارگاهی» پیش از در دسدت گدرفتن قددرت و بدرای در اختیدار
گرفتن مهار تودههای کارگری از اتحادیههای مستق  ،باید حسابی عوامفریبی میکردندد و
به هنگام رسیدن به قدرت آن را ادامه دادند .آنها بین مدارس و ژوییدهی  1933بیاغدرا
ترکتازی کردند .اعاای «کانونها» در هر کارگاهی بلند و قدرتمند سخنرانی مییکردندد.
از نحوهی استخدام و اخراج از کار میگفتند و میخواستند تدا در اهدداف فندی و تجداری
زمینهی کاریشدان دخالدت فزایندده داشدته باشدند .از آنجدایی کده بیشدتر اعادای ایدن
«کانون»ها عاو گروههای توفانی نیز بودند ،تا آنجا پیش رفتند کده تعددادی کارفرمایدان
«ضداجتماعی» را دستگیر کردند.
سرانجام ،صاحبان صدنایع برآشدفتند .رهبدران آشدوبزدهی کانونهدای کارگداهی از
شی هایشان برکنار شده ،روانهی زندانها گردیدندد .گوریندگ بده پلدیس دسدتور «عمد
فعازنه علیه اعاای کانونهای کارگداهی کده هندوز ماهیدت واقعدی رایدش سدوم را در
نکردهاند» داد.
اتحادیههای «همکار» با احساس یدیس فدراوان از عدوام ایدن کانونهدا ،میراثخدوار
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کانونهای کارگاهی نشدند بلکه به سازمان جدیددی بده ندام جبهدهی کدارگری پیوسدتند.
کانونهای کارگاهی به موقعیت پایینتری تنزل پیدا کرد .و آن اعادایی کده معتقدد بودندد
سربازان برگزیدهی «انقالب» ناسیونال سوسیالیسدتی هسدتند بایدد جایگداهی مییافتندد.
آنها در جبههی کارگری ،نسبت به دیگر اعاا ،مزیت بیشتری نداشتند بهویژه آنکده حدو
دخالت در زندگی داخلی سازمان را نداشتند .کانونهای کارگاهی استقالل مدالیاش را از
دست داد و بودجهاش از مح جبههی کارگری تیمین میشد .دیگر حو دخالت در مسای
اجتماعی یا اقتصادی یا رابطه ی میان کارفرما و کارکنان را بدون نظدارت ویدژهی جبهدهی
کارگری نداشت .در دسامبر  1933که حزب در دولدت ادغدام شدد ،اعادای کانونهدای
کارگاهی خودبهخود تابع قانون ویژهی محدودیتسازی شدند کده بدرای اعادای حدزب
طراحی شده بود .در فوریهی  ،1934کارفرمایان میتوانستند رییس «کانونها» را به علت
انتقاد «غیر مسئوزنه» اخراج کنند .در بیست و دوم و بیست و پنجم ژوپن این کانونها از
هرگونه تجمعی و حتی برگزاری میتینگهای عمومی منع شدند .سرانجام در سیام ژوپدن
نشانههای شکست نهایی نه تنها اسآ بلکه کانونهای کارگاهی که رییس بخدش ملدیاش
اخراج شد پدیدار گردید38.
«کانونهای کارگاهی» برای خالصی از شر افراطیها بدهک تیییدر خصیصده دادندد.
اینها تشکی شده از عناصر کامال قاب اعتماد و زیر فرمان رسسای کارخانهها بودندد کده
تبدی به هستههای ناسیونال سوسیالیستی در «کمیتههای کارگاهی» جدید شدند .آنها به
کارخانهها میرفتند تا جاسوسی و خبرچینی کنند.
اما عوام هنوز کامال تسلیم نشده بودند .اکندون نبدرد بده ردههدای بدازی بوروکراسدی
جبههی کارگری منتق شده بود .برخی مؤسسدان و رهبدران کانونهدای کارگداهی خدود را
تسلی می دادند که با پذیرفتن منص های مهم در جبههی کارگری بر «کانونهدا» اسدتیال
یافتهاند .آنجا نیز همان علتها د گرچه با درجهای کمتر د همان معلولها را پدید آوردند.
رهبران عوام نمیتوانستند خود را در مسئولیتهای جدیدد ابقدا کنندد ،نفوذشدان را حفدظ
کرده ،افزایش دهند مگر آنکه از پشتیبانی پایگاهی اجتماعی برخوردار باشند .آنها فشدار
تودهها را با همهی شدتش احساس میکردند و باید [نشان میدادند] کده دارای عقیددهای
کمابیش محکم هستند تا بدین ترتی تبدی به سخنگوی آنها شوند.
در بهار  ،1934اجرای قانون بیست ژانویه «برای قانونمند کردن کار ملی» مدوجی از
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نارضایتی در تودهها برانگیخت .رهبران عامی جبهدهی کدارگری در هدراس بده دام افتدادن
بودند .آنها باید برای حفظ کردن نظراتشان به عوامفریبی جدیدی متوس میشدند و خود
را مدافعان کارگران نشان میدادند .اما این ،کارفرمایان را برآشفته کرد و عوام د از خدرد و
کالن د پس از سیام ژوپن ،وحشیانه با کشت و کشتاری واقعی سرکوب شدند .دکتدر لدی
بهشخصه موقعیت خویش را در خطر دید و در ویسبادن  Wiesbadenگفت« :تکبر رسسدا
در خفا برخالف ظاهرشان نمدود دارد 39».ایدن دشدمنی پایدهای در صدداقت داشدت .او
نمیتوانست کارفرمایان را ببخشد که به دلی درخواستهای غیرمنطقیشان در شدرایطی
ناممکن جایگاه او را تیییدر داده بودندد و چهدرهی واقعدی جبهدهی کدارگری را بده عندوان
سازمانی اعتصا شکن برمال کرده بودند.
کاسهی صبر صاحبان صنایع لبریز شد .در همدان ژوییدهی  1934برخدی از آنهدا از
هیتلر خواسدتند تدا دکتدر لدی را کده «تبلیکهدای عوامفریباندهاش کسد و کدار را خدراب
میکند» 40اخراج نماید .تا ماه اوت ،موقعیت رییس جبههی کارگری چنان متزلزل بود که
در برلین شایعهای مبنی بر فرار و حتی خودکشی او پخش شد .اما او با حمایدت شدخص
هیتلر موفو به بازسازی موقعیت خود شد .اما در ماه دسامبر دوباره تهدیدد شدد .دعدوایی
آشددکار بددین او و دکتددر شدداخت  Schachtدرگرفددت .دکتددر شدداخت دشددمنیاش را بددا
«گرایشهای سوسیالیستی جبههی کارگری» و قصدش را برای خالصی از شدر دکتدر لدی
پنهددان نمیکددرد 41.جبهددهی کددارگری از داشددتن روزنامددهی دردویچتتهDer Deutsche 42
(المان ) محروم شد و کنگرهی بیست و ششدم تدا سدیام مدارس  1935آن در زیپزیدگ
ناقوس مرگ عوام را به صدا درآورد .دکتر شاخت به عنوان کارفرما در آنجا سخن گفدت و
اعالم کرد که از آن پس جبههی کارگری زیر نظارت مستقیم کارفرمایان خواهد بود« .ی
کارفرما به عنوان دستیار رییس هر بدنهی جبههی کارگری منصوب خواهد شدد ،چنانچکه
ریی آن بدنه هود کارفرما نباشد ».دیگر جبهدهی کدارگری نمیتواندد بددون رضدایت
رییس کارخانهای از آن کارخانه بازدید کند .دکتر لی توانست با جبران کردن متواضعانهی
اشتباهاتش مقام خود را حفظ کند ،او موافقت کرد که« :جبههی کارگری یقیندا بایدد از دو
سازمان [یکی متعلو به کارفرمایان و دیگری متعلو به کارگران] تشکی شود ،چیزی مثد
نبرد طبقاتی در زمانهای گذشته»...
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دولت فاشیستی با نابودی اتحادیهها ،مقاومت پرولتاریا را فلج و هر اثری از نبرد طبقداتی
را از سازمانهای «کارگری» خود ریشهکن کرد[ ،به این ترتی ] شرایط ززم برای کم کردن
دستمزدها پدید آمد.
در ایتالیا

بر اساس ارقام مندرج در نشریات ایتالیایی ،43بدین سدالهای  1927تدا  ،1932متوسدط

دستمزد به نص کاهش یافت و همچنانکه کاهش دستمزدها از سال  1932ادامه داشت،
اغرا نیست اگر بگوییم سطح کاهش دستمزدها نسبت به سدال  1927از  60درصدد بده
 75درصد رسید .دستمزدها در سال  1935به ندرت همپدای زمدان جندگ یکیم جهدانی
بودند .گرچه از سدال  1935دسدتمزدها دوبداره بده میدزان ده درصدد افدزایش یافتندد امدا
هزینههای زندگی در این مددت  30درصدد بیشدتر شدد 44.و از ایدن دسدتمزدهای نداچیز
همهگونه کسوراتی نیز کسر میشد :مالیات (که با حکم قانونی نوامبر  1922دوباره برقرار
شده بود) ،حو اجباری «اتحادیه»« ،حدو بیمدهی اختیداری» بدرای کمد بده بیکداری
زمستانه ،مالیات بیمهی اجتماعی ،حزب ،دوپوهوورو [ Dopolavoroسازمان بازآفرینی]
و از این دست.
تیثیر «نبرد علیه بیکاری» پیشگفته را نیز باید بر سدطح دسدتمزدها در نظدر گرفدت.
دولت فاشیستی در واقع با کم به بیکاری و با ایجاد کارگران ویژه که بیکارانی با هدف
بودند و برای بیکاریشان ،پول میپرداخت صرفهی اقتصادی میبرد .برای مثال در ندوامبر
 ،1934هفتهی کاری چه ساعته بدون ابقای دستمزد هفتگی به صنایع ابال شد .الوورو
فاشیستا  Lavoro Fascistaاقرار کرد« :کداهش [سداعات] کدار بده معندی قربدانی کدردن
کارگرانی است که اکنون مشیول به کارند 45».اضافه حقو تنهدا بدرای کدارگرانی در نظدر
گرفته شد که مسئول خانوادههای بزرگ بودند ،اما ایدن کمد از محد کدارگران دیگدری
پرداخت میشد که عالوه بر کاهش حقو هفتگی ،از ی درصد دیگر حقوقشان به دلی
«کم هزینهی خانوادگی» نیز محروم بودند .در صدنایع مشخصدی کدار چرخشدی بدود،
کارکنان ی هفته در میان کار میکردند که درآمد هفتگیشان را کمتر از نصف میکرد46.
در نوامبر  1934تدبیر دیگدری اتخداذ شدد کده بدر اسداس آن تدوافقی میدان انجمدن
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کارفرمایان و «اتحادیهها» اماا شد که مقرر میداشت زندان و جواندان میتوانندد از کدار
اخراج شده و مردان بیکار جایگزین آنان شدوند .امدا کارفرمایدان در ایینگونیه میوارد بده
کارگران خدود هنیان حقدو بخدور و نمیدری را میدادندد کده پیشدتر بده جواندان و زندان
میپرداختند ،و این اقدام به پایین آوردن دستمزد کم مینمود.
سرانجام ،بیکارانی که جذب کارهای عامالمنفعه میشدند ،بده بهاندهی اینکده ایدن
کارها «خصیصهی اضطراری برای کمد بده بیکداری» دارندد از دسدتمزدهای پدایینتر
برخوردار بودند که این خود به پایین آوردن سطح دستمزدها کم میکرد.
بنابراین تنها باید دستمزدهای متوسط را مورد توجه قرار دارد .اما دستمزدهای واقعکی
درنتیجددهی افدزایش مددداوم هزینددههای زندددگی متحمد کدداهش بسددیار حددادتری شدددند
(بخش .)9
نیز باید به استخدام بیش از حد و ساعت کاری طوزنیتر بهویژه در صدنایع جنگدی،
بدون هیچگونه افزایش مشابهی در حقو اضافهکاری اشاره کرد .موسولینی بیان داشت که
ایتالیاییها باید بر تمام مشکالت غلبه کنند «حتی اگر ززم باشد روزی  25سداعت کدار
کنند47».
در آلمان
برآورد کردهاند که بین ظهور ناسدیونال سوسیالیسدم (سدیام ژانویدهی  )1933و تابسدتان
 ،1935دستمزدها از  25تا  40درصد پایین آمدند .بیش از نیمی از کارگران آلمانی کمتدر
از سی مار در هفته درآمد داشتند 48.انگری بیان میدارد که حقو ماهانهی کارگران از
هشتاد تا صد و پنجاه مار در نوسان است 49.اگر به آمارهدای رسدمی اعتمداد کندیم80 ،
درصد کارگران کمتر از ماهی صد و پنجاه مار به دست میآوردند 50.خدود هیتلدر بایدد
تصدیو میکرد که «استاندارد زندگی بیشدماری از آلمانیهدا بسدیار پدایین اسدت 51».و
واگنر وزیر باواریا گفت که «بسیاری از کارگران آلمانی از گرسنگی رنج میبرند52».
عالوه بر آن ،تمام انواع کسورات از این محتاجان فل زده کم میشدد :مالیدات (کده
 25تددا  35درصددد زیدداد شددد) ،مالیاتهددای «اخددذ ر ی» شددهری (بددیش از دو برابددر)،
مالیاتهای ّ
تجرد ،بیمهی بیکاری ،بیمهی از کار افتادگی ،بیمهی بهداشتی ،سهم جبههی
کارگری ،انجمن دوام از راه هوشکی [سدازمان بدازآفرینی] ،کمکک زمسکتانی ،دفداع ضدد
هوایی ،قربانیان حوادث صنعتی ،حزب یا جوانان هیتلری و از این دسدت .ایدن کسدورات
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متنوع دستمزد خالص را  20تا  30درصد پایین میآورد .از طرف دیگر ،مزایدای بیمدههای
اجتماعی (بیماری ،از کارافتادگی ،حوادث ،پیری ،بیکاری) به نحو چشدمگیری کداهش
یافتند .کم متقاب کدارگری و انجمنهدای بیمدهای فسدخ گردیدد و صندوقهایشدان بده
شرکتهای بیمهی خصوصی که مزایای کمتری میپرداختند سرازیر شد53.
تیثیر «نبرد علیه بیکاری» پیشگفته بر سطح دستمزدها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
دولت ناسیونال سوسیالیستی خود را با بیکاری گسترده رو در رو دید و با ایجداد ککارگران
ویژه که بی کارانی با هدف بودند و به این دلی به آنان پول میپرداخت صرفهی اقتصدادی
می برد .مقامات دولتی یا حزب ،کارفرمایان را برای استخدام کارگرانی بیش از آنچه واقعا
بدان نیاز داشتند زیر فشار قرار میدادند اما کارفرمایان با کم کردن دسدتمزدها یدا کداهش
ساعات کاری هر کارگر فشار بیشتری بر کارگران وارد میآوردند.
تدبیر دیگر اخراج زنان و جوانان از کارهایشان و جایگزین کردن مردان بیکار با آنان
بود .حکمی در بیست و هشتم اوت  ،1934به «ادارههای کار» قدرت ّ
تام محدروم کدردن
زنان و مردان مجرد کمتر از  25سال از کارشان را داد .کارفرمایان به جای آندان ،کدارگران
قدیمیتر را با همان حقو بخور و نمیر که پیشتر بده زندان و جواندان میدادندد اسدتخدام
کردند .در اثر این حکم ،صد و سی هزار کارگر زیر بیست و پنج سال اخراج شدند( .ایدن
حکم بعدها به دلی کمبود نیروی کار در نتیجهی برنامهی تجدید سالح اهمیت خود را از
دست داد .در سال  1937سیصد و هفتاد هزار زن به کارهایشان بازگشتند).
سرانجام سطح عمومی دستمزدها به این دلی که بیکداران بده کدار گمدارده شدده در
پروژههای عامالمنفعهی مختلف ،حقو پایین و ماحکی دریافت میکردند پدایین آمدد.
کارگران گماشته شده در کارهای جانبی (حدود چهارصدد هدزار نفدر در سدال  )1934بده
جای تمام حقوقشان فو العادهی بیکاری بهعالوهی برخدی کم هدا بده شدک اجنداس
دریافت میکردند .به کارگران ساخت و ساز بزرگراهها (تقریبا نیم میلیون نفر در ماه مارس
 )1936د گرچه «کار مستق » به حساب میآمد و نه کار اضطراری که مشمول مبدارزه بدا
بیکاری باشد د با مشارکت ناظران کارگری در نرخی کمتر از حقو رایج کارگری حقدو
پرداخددت میشددد .بدده کددارگران بدده کددار فراخوانددده شددده در سددال  1938ب درای کددار در
استحکامات نظامی ،حقوقی را که در شی های پیشین خود دریافدت میکردندد ندادندد.
جوانانی که در هدمات کارگری (حدود دویست و پنجاه هزار نفر) به کار گمارده شددند و
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کارهای سنگین میکردند تنها حقو سربازی د که روزی پنجاه فینیگ* بود دد میگرفتندد.
دختران جوان مجبور به گذراندن دورهی یکسالهی کارآموزی هانکهداری در خدانوادهای بدا
ی مزرعه بودند 54و باید چوندان «مسدتخدمان همدهکاره» عدر میریختندد بدی آنکده
اربابانشان وادار به پرداخت دستمزد (ثابتی) به آنان باشند.
در آغاز ماه می  1936هیتلر «کارگران ارزان» را به شک غیر استخدامی با حقو ی
و نیم تا دو مار در روز در اختیار صاحبان صنایع روهر  Ruhrگذارد .پت پاریاین Petit
 Parisienدر چهارم ماه می نوشت« :این کارگران فشار وارد آوردن بر سطح دسدتمزدهای
دیگر مقوزت کارگری را ممکن میسازند».
تا کنون فقط دستمزدهای متوسط را بررسی کردیم ،اما دستمزدهای واقعی در نتیجهی
افزایش شدید هزینههای زندگی با شدت بیشتری کاسته شدند (بخش .)9
سرانجام ،باید به استخدام بدیش از حدد کدارگران در صدنایع و سداعات طدوزنی کده
کارگران مجبور به تحملش بودند اشاره کرد .وقتی انجمدن دوام از راه هوشکی پدیدد آمدد،
دکتر لی اعالم داشدت« :بایدد سدرعت تولیدد را هرچده بیاالمر ببیریدم 55».ید گدزارش
کارفرمایی از اینکه قوانین جدید کارگری تیثیری خوب «در زمان کنونی داشتهاند ،تیثیری
که افزایش تولید به آن نیاز داشت» ابدراز رضدایت میکندد 56...گوریندگ در نطقدی بیدان
داشت« :امروزه باید سخت و دو برابر کار کنیم تا رایش را از سقوط ،ناتوانی ،شرمندگی و
فقر برهانیم .هشت ساعت در روز کافی نیست ،باید کار کنیم!» 57یکدی از دسدتورات او،
ناظران کارگری و بازرسان را مجاز میسدازد تدا اضدافهکاری را روا دارندد .ایدن بده معندی
اضافهکاری با حقو نیست بلکه به سادگی اضافه کردن کار روزانه به ده ساعت یدا بیشدتر
است 58.در سالهای  1934و  1935تعداد موارد بیماری که منجر به ناتوانی از انجام کار
میشد  20/7درصد بیشتر از سال  1933بود59.
4
پس از فلج کردن مقاومت پرولتاریا ،ویرانی اتحادیههای مستق  ،خشکاندن نطفهی نبدرد
طبقاتی در سازمانهای «کارگری» و کاهش دستمزدها به پایینتر از سطح امدرار معداش،
*  ،Pfennigواحد جزء پول آلمان ،ی صدم مار تا پیش از پذیرش یورو.
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فاشیسم باید چهرهی واقعی دیکتاتوری بنگاههای کالن اقتصادی خود را پنهان میداشت.
از این رو زف «دولت رستهای» میزد .دیدهایم که فاشیسم پیش از بده دسدت آوردن
قدرت ،طعمهی «رستهها» را پیش روی کارگران گذارد (بخش  .)4اکنون که پیروز میددان
است باید تظاهر به وفای به عهد کند ،نقاب «همکاری طبقاتی» به چهره بزند و کدارگران
را متقاعد کند که اربابانشان با آنان «همپای» بدا خدود رفتدار میکنندد و بده آنهدا اجدازه
میدهند سهمی در مدیریت اقتصادی داشته باشند .اما در اینجا نیز فاشیستهای عدامی
مشددکلی جدددی بدرای دیکتدداتوری میتراشددند .آنددان بددا شددوری مفددرط از اسد جنگددی
«رستهگرایی» نگهداری میکنند .آنان از عوامفریبی «رستهگرایی» بسیار سدود میجویندد.
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،
نمیتوانند به هیچ قلمرو فعالیت ملی اجازهی فرار از کنترل خود را بدهند .آنان در رنجندد
که فقط اتحادیههای کارگری «فاشیستی» شددهاند و انجمنهکای کارفرمایکان از چنگشکان
بیرون ماندهاند .نه اینکه آنان در رسیای حملهی شدید به منافع سدرمایهداری باشدند ،نده!
تشنه ی فشار وارد آوردن از جان خود و منافع خود بر این آقازادههای صنایع هستند .آنان
میخواهند که مهم باشند و در زمینهی اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشند .از این رو
در رسیای ایجاد سازمانی مجزا هستند د ی دستگاه عظیم رستهای که رهبران را منصدوب
میکند د هم سرمایه و هم کار ،هم انجمن کارفرمایان و هم «اتحادیههای» کارگری را.
اما صاحبان صنایع در برابر این درخواست میایستند .آنان اجازهی «فاشیستی شدن»
را که [همانا] هت حریم مل طلو خصوصیشان است نمیدهند .آنان میخواهندد در
خانههایشان ،در کس وکارشان ،در کارت ها ،تراستها و انجمنهای تجاری ارباب باقی
بمانند .و در هراسند که در ی سازمان التقاطی ،به سرعت از سوی عدوام بلعیدده شدوند.
آنان همچنان نگران شبحی به نام نظارت کارگری اند .برای دور کردن این شدبح و پدیددار
نشدن دوباره ی آن بود که به فاشیسم کم مالی کردند .بنابراین از آنجایی که هطر عکوام
دارای تجار رستهای برای آسیبرسانی به سرمایهداران وجود دارد ،تمدام ایدن تجدارب را
وتو کردند .آنان تنها وقتی که عوام از ریشه حذف شدند و از تمام مزایا محروم گردیدند به
کاریکاتور بیضرری از ی دولت رستهای راضی شدند چراکده بدرای اسدتتار بده آن نیداز
داشتند.
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رمزگشایی درو ها همواره آسان نیست ،همیشه مشک است که درو آشکار را خنثدا
کنیم .باید به شکیبایی و بینش خواننده ،که خود را در هزارتوی پر از آفریدههای مصدنوعی
مییابد امید داشت .تنها اگر این خانههای پوشالی ساخته شده از عوامفریبیهای ریایی را
منهدم کنیم ،اگر از سویی چهرهی بیزانسی و برنامهی واقعی فاشیسم بینقاب را بکاویم و
از سویی دیگر وجود نبرد طبقاتی د که آرزوی بیچونوچرای کدارگران بدرای مددیریت بدر
خددود و نظددارت بددر تولیددد اسددت دد و خصددومت پایدددار رسسددا بددا هددر کوششددی ،حت دی
کاریکاتورگونه برای پیکار با قدرت مطلقشان را [دریابیم] ،میتوانیم بده تحلیلدی پدازیش
شده برسیم.
در ایتالیا
به عق باز میگردیم ،در سال  1921موسولینی و دوستانش «اتحادیدههای» فاشیسدتی را
رسته نام نهادند .و به این طریو خواستشان را به ایجاد سازمانهای التقاطی کده زیکر چتکر
کارفرمایان و کارگران خواهد بود نشان دادند و نخستین شدمارهی الوورو دیتالیتا Lavoro
 d’Italiaنوشت« :اتحادیهگرایی ملدی در مقیاسدی غولآسدا ،از تمکام حرفکهها و مشکاال
مختل  ،سازماندهی دوبداره شدده تدا ایتالیاییهدا را بدا عقیددهای راسدخ برانگیزاندد60».
ایتالیاییهای از تمام مشاال و حرفهها به معندای کارفرمایدان و کارکندان اسدت .صداحبان
صنایع به آنان اجازهی سخن گفتن میدهند اما مراقبند که وارد «اتحادیدههای» فاشیسدتی
نشوند.
عوام پس از لشکرکشی به رم درخواست کردند تدا اصدول رسدتهای بده اجدرا درآیدد و
«اتحادیههای» فاشیستی به سازمانهایی التقاطی تیییر شدک یابندد .امدا همانگونده کده
روزنشتا د فران دربارهی این سازمانهای التقاطی گفته« :صاحبان صنایع به هیچ وجه
نمیخواهند چیزی در این باره بشنوند چراکه یقین دارند ی باره در آنها فرومیروندد»61.
مقاومت صاحبان صنایع و زمینداران چنان شدید بود کده موسدولینی در پدانزدهم مدارس
 1923در شورای عالی فاشیستی قطعنامهای گذراند کده اصدول اتحادیدههای التقداطی را
رسما مردود اعالم میکرد .اوتکور بیان میدارد« :او به فدراسیون عمدومی صدنایع و نیدز
کشاورزی اجازهی فعالیت آزادانه داد .رستهها باید آرزوی اتحادیههای التقاطی را از سر به
در میکردند ...فدراسیون عمومی صنایع در جلسهای که موسولینی آن را تاریخی خواندد،
با «تس کید بر استقاللش» اعالم داشت که هواستار همکاری با رستهها است62».
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اما عوام اجازه ندادند که بازنده باشند .آنان از ایدهی تحمی اقتدارشدان بدر صداحبان
صنایع و زمینداران دست برنداشتند 63.پس از سال  1925وقاحتشان بیشتر شد ،آندان نده
تنها خواب در اختیار داشتن قدرت اقتصادی ،مراکز کاریابی ،استخدام و کار در تیول خود
که خواب دولت را میدیدند .و خواستار جایگزینی دولت سیاسی با دولت کامال رسکتهای
و «حکومت تولیدکنندگان بر خود» به روش پرودونی بودند.
موسولینی در پایان این سال ،کمیسیونی را که به کمیسیون «هژده» معروف شدد بدرای
آمادهسازی قانون اتحادیهها و رستهها ایجاد کرد .اکثریت افراطی این کمیسدیون اینگونده
پیشنهاد کرد« :ی سازمان رستهای ملی ایجاد خواهد شد که تمام شهروندان را بر اساس
فعالیت اقتصادیشان به دستههای گوناگون تقسدیم خواهید کیرد و آنهیا را در بدر خواهدد
گرفت و تمام مؤسسههای موجود را جذب خواهد کرد64».
اما این ایده زنگ خطر را برای صاحبان صنایع به صدا درآورد .آنان در هدراس بودندد
در این دستگاه رستهای عظیم به دست عوام یا به جای خود به دست تودهها حذف شدوند.
صاحبان صنایع موافو توقیف سازمانهایشان نبودند .روکوی وزیر نوشدت« :قابد فهدم
است که چقدر ایدهی سازمان کار و تولید با اناباط میتواند کارفرمایدان را بترسکاند اگدر
رستهها بیرون از دولدت ،تحدت رژیدم آزادیهدای خطرندا تشدکی شدوند 65».اقلیدت
واپسگرای کمیسیون هژده به اکثریت پاسخ داد« .اصالحات رستهای دولدت را صدرفا بده
فدراسیونی سلسلهمراتبی از مصالح و در تاادی کام با مفهوم مددرن دولدت بده عندوان
ترکیبی از تمام مصالح مادی و معنوی ملت تنزل میدهد 66».موسولینی به شدت ناراحت
بود .او از طرفی نمیخواست تا کمترین ناراحتیای برای پشتیبانان مالی خود پدید آورد و
در درونیترین عقاید خویش ،مجذوب مفهوم واپسگرای دولت بهتمامی مقتدر بدود و از
طرف دیگر باید استتار میکرد و به دلخواه عوام هواخواه خود رفتار میکرد .بنابراین توسط
قانون سوم آوری ( 1926که قانون اول ژوییهی  1926متمم آن بود) سازشی خشن کدرد.
او روی کااذ ،رستهها را پدید آورد :انجمن کارفرمایان و کارگران باید از طریدو بدندههای
ارتباطی مرکزی با سلسله مرات عالی متحد شوند (بند سه) د بندابراین سدازمانها بدرای
تشکی رسته به یکدیگر پیوستند .به هر حال ،این رستهها در پایده و در سدطح اتحادیکهای
(اتحادیههای التقاطی) وجود نداشتند بلکه تنها در ر س و در سطح ملکی وجدود داشدتند:
«بدنههای ارتباطی میتوانند شام مؤسسههای ملکی باشدند کده عوامد مختلدف تولیدد
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[چون] کارفرمایان و تحصی کردگان و کارگران یدی را برای ی شاخهی مشخص صنایع
مشخص میسازند».
استقالل کارفرمایان به دقت حفظ شد .بند سه قانون سوم آوری  1926اینگونه ادامه
مییابد...« :اما نمایندگی جداگانهی کارفرمایان و کارگران ،دستنخورده باقی میماند».
سرانجام ،دولت سیاسی نه تنها به رستهها استحاله نکرد د آنگونده کده عدوام خدواب
میدیدند (درحالیکه بههیچوجه نمیتوانست چنین شود) د بلکه در عم رستهها را پدید
نیاورد« :رسته نه ی شخص حقوقی که ارگان اجرایی دولت است».
سال بعد« ،1927 ،منشور کار» بیان داشدت« :کدارگر ید همکدار فعدال در بخدش
اقتصادی است »...اما بالفاصله افزود« :که در آن ،مدیریت و مسئولیت به کارفرما محکول
میشود ».این بسیار دور از همکاری بین کارگر و کارفرما «در شرایط یکسان» است.
این «رستهها» گرچه تقریبا از هر مامون و محتوایی خالی بودندد ،همچندان سدب
نارضایتی صاحبان صنایع بودند .آنان میخواستند که تیسیس این رستهها به تدیخیر بیفتدد
چراکه عوام ،اربابدان فدراسدیون «اتحادیدههای» فاشیسدتی ،بسدیار قدرتمندد بودندد و در
ّ
عوامفریبی تا سرحد آزار زیادهروی میکردند .هر دستورالعملی برای دولت رستهای ،حتی
ی دستورالعم نادص ،قادر به تقویت نفدوذ آندان و قدرار دادنشدان در برابدر کارفرمایدان
میبود .بنابراین رستهها به زمانی دیگر موکول شدند ،ابتدا باید عوام پاکسدازی میشددند.
وقتی زمان سخن گفتن از «دولت رستهای» است که پاکسازی «اتحادیدههای» فاشیسدتی
تکمی شده باشد ،وقتی که هر اثری از نبرد طبقاتی ریشهکن شدود و وقتدی کده از بداز تدا
پایین چیزی بیش از ی دستگاه عظیم پلیسی وجود نداشدته باشدد .موسدولینی بدهراحتی
تکرار میکرد« :ما وقت داریم».
َ
اما او برای فرونشاندن آتش ناشکیبایی ،به هر چیزی انگ «رستهای» میچسدباند .او
در سال  ،1926وزارت رستهها که وظیفهاش نظارت شدیدتر بر «اتحادیههای» فاشیسدتی
بود و ی شورای ملی رستهها (که در سال  1930دوباره سازماندهی شدد) و اعادایش را
دیکتاتوری منصوب میکرد و بدنهای بود صرفا تثبیتکننددهی تصدمیمات دیکتداتوری ،و
ی اتا نمایندگان رستهها را که معدروفیتش بده ایدن دلید بدود کده نامزدهدایش توسدط
دیکتاتوری و از لیستی که به وسیلهی سدازمانهای حرفدهای تددوین شدده بدود ،انتخداب
میشدند و نامزدها باید از اعاای حو عاویت پرداخت کنندهی این سازمانها باشدند،
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تیسیس کرد .او در سال  1931کمیتههای بین اتحادیدهای ایدالتی را بده شدورای اقتصدادی
رستهای تیییر نام داد .اما خود رستهها همچنان وجود نداشتند.
برخی افراطیها به خواست دولت کامال رستهای ادامه دادند ،هرچندد یداوهگوییای بدیش
نبود .اما آنان دیگر خطرنا نبودند چراکه پایگاه اجتماعی نداشتند .بیشتر آندان تحصدی
کرده بودند ،نه مردان عم  .بنابراین موسولینی آنان را آزاد گذارد و حتی در ظداهر بده آندان
اظهار رضایت کرد .در سال  1934در واقع بیش از هر زمان دیگری ضدرورت داشدت تدا
اینان استتار کنند چراکه بحران اقتصدادی بهشددت بدر طبقدهی کدارگر اثدر گدذارده بدود و
بیکاری مدام بیشتر میشد« .رازورزی»ای که رژیم را قادر ساخت تا شور و شو تحلی
روندهی هوادارانش را حفظ کند داشت فرسوده میشد .بنابراین موسولینی تصمیم گرفدت
تا ضربهای کاری بزندد .او بدا قدانون چهدارم فوریدهی  ،1934چندد کارمندد عالیرتبدهی
«اتحادیددههای» فاشیسددتی را وارد سددازمانهای اقتصددادی کارفرمایککان کددرد کدده ویژگییی
شبهحکومتی داشت و به دزی حقوقی نام «رستهها» را بدر روی خدود گذاشدته بدود و بدا
صدای بلند اعالم داشت که سرانجام دولت رستهای زاده شدده اسدت( .بدرای در نقدش
واقعی این سازمانها بخش  9را ببینید ).او تمام کلیشههای عوامفریبی کهنه را از زیرخا
به در آورد« :عصر فاشیستی برابری انسانها را در تولید اعالم میدارد« 67».ما باید کمکم
مردم را به حکومت بر خود عادت دهیم« 68»...کارگران بایدد از نزدید بدا فرآیندد تولیدد
ونظم و اناباطش آشنا شوند« 69».کارگران آزاد خواهندد بدود 70».رسدتهگرایی بده سدوی
«عدالت اجتماعی بهتر ،به سمت کاهش تدریجی شکاف بین ثروت بزرگ و فقر بدزرگ»
گرایش دارد و از این دست71.
اما فاصلهی حرف و واقعیت زیاد است« .همکاری» میان کارفرمایان و مزدبگیران در
برنامه یا در «اتحادیه»ها یا در مقیاس محلی و منطقهای یا حتی در انجمنهدای کدارگری
پدید نیامده بود .نه در کارخانه و نه در «اتحادیه» کارگر «همپای» رییس خود نبدود .و بده
هیچ وجه در مدیریت اقتصادی نقشی نداشت .برخی فاشیستهای افراطی اصرار داشتند
که سیستم کنونی تنها ی آغاز است .اسپیریتو  Spiritoو بوتایی  Bottaiبدرای «بعددها»،
«رستهی منطقهای» یا حتی رستهای در پایگاه د در کارخانده دد را اعدالم میداشدتند .امدا
موسولینی این توهمات را فروریخت یا اینکه نقاب از رخسار عوامفریبی برداشت ،بسدیار
خشدن بده ید روزنامدهنگار اعدالم داشددت« :هددف مدا بازسدازی شدوراهای کارگدداهی
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نیست« 72».عزم راسخ [کارفرمایان] ...امتناع از موافقت با هر بازمانددهای از کمیتدههای
کارگاهی داخلی قدیمی است ».این را روزنشتا فران نوشت73.
«همکاری» تنها در ر س قرار داشت ،در بیست و دو رسته و چده همکداریای! چندد
کارمند سربهراه دیکتاتوری به جای عوام در ر س «اتحادیههای» فاشیستی قرار گرفتند و با
پیشفرض نمایندهی کارگران بودن در برابر کارفرمایان ،اجدازهی حادور در مدذاکرات آن
آقایان را یافتند .در موارد بسیار بعیدی کده نماینددگان پیشگفتدهی «کدارگران» بدا جدر ت
نگرش عوامفریبانهشان را بر سر میز شورا اعالم میکردند یا جسارت داشتند کده هدم ر ی
کارفرمایان نمانند ،سه میمور رسمی دولت فاشیستی آنجا حاور داشتند تا نظرات خدود
را به ر ی رسسا بیفزایند تا خودبهخود اکثریت به دست آید.
در آلمان
عددوام نددازی قدددرت را کدده بدده دسددت آوردنددد ،بیصددبرانه خواسددتار «سدداختار رسددته»ای
( )Staendischer Aufbauبودند که شام انجمن کارفرمایان و کارگران باشد .حتی پدیش
از آنکه اتحادیههای مسدتق «یکدی» شدوند ،آندان در تدالش بودندد تدا بدر سدازمانهای
کارفرمایان تسلط پیدا کنند .در اول آورید  ،1933دکتدر واگندر  Wagenerریدیس بخدش
اقتصادی حزب ناسیونال سوسیالیست در فدراسیون صنایع آلمان ،آنجدا را خاندهی خدود
نامید .در ششم آوری کمیتهی اجرایی فدراسیون ،خود را منح اعالم کدرد .و واگندر ندام
«رستهی صنایع آلمان» را برای آنجا برگزیدد .او درخواسدت بازنشسدتگی ریدیس آنجدا،
کروپ را کرد اما او رییس «رستهی» جدید باقی ماند البته دو میمور نازی در کندار او قدرار
داشتند .واگنر مدتی در سازمان کارفرمایان به راه خود رفت .او «میمور اقتصدادی رایدش»
بود و کروپ پس از مالقات با هیتلر اعالم داشت که «رستهی» کارفرمایدان سدازماندهی
خواهد شد و از فوهرر پرینتزی ( Fuehrer-Prinzipاص پیشدوا) اسدتفاده خواهدد کدرد.
کارمندان اداری آن از باز منصوب خواهند شد و انتخابات آزاد وجود نخواهد داشدت74.
تان بیان داشت« :این بازسازی ،با الگوبرداری از ایتالیای فاشیستی ،آمادگی برای ساختار
رستهای جدید است و شام اتحادیههای کارگری و انجمنهای صنعتی خواهدد بدود75».
بیان شد که خود پیشوا مای به رستهگرایی است .در سی و یکم ماه می ،او قانونی مبنی بر
طرح کلی «ساختار رستهای» اعالم داشت 76.آلفرد روزنبرگ  Alfred Rosenbergدر مداه
ژوپن اعالم داشت« :سازمانهای رستهای که در آلمان پدید بیایدد ،سوسیالیسدم واقعدی،
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کمیتهای برای طرحریزی مقررات دولت رسدتهای جدیدد تیسدیس شدد .هدر عدامی،
برنامهی خودش را داشت ،و هر کدام امیدوار بود که «ساختار» جدید در پایهاش ،تیول او
را در بر داشته باشد و منافع او را بیشتر کند .برنامهی دکتر واگندر و دکتدر ریندتلن Rinteln
رهبر «انجمن مبارزان طبقهی میانی» وجود داشت .اما برنامهای که به نظر بخت بیشدتری
برای موفقیت داشت برنامهی دکتر لی بود .او در فکر چیزی نبود جز جذب تمام اقتصداد،
هم سازمانهای کارگری و هم سازمانهای کارفرمایی به جبههی کارگریاش .او میگفت:
«ساختار رستهای مردم آلمان در خطوط اصلیاش کام شدده اسدت! همدین روزهدا مدن
برنامهی نهایی را به پیشوا تقدیم میکنم .این یکی از بزرگترین کارهدایی خواهدد بدود کده
انقالب آن را به انجام میرساند! و چیزی نیست جز تثبیت اتصالی ارگانی بین کارگران و
کارکنان از ی طرف و کارفرمایان از طرف دیگر و هماهنگیشدان بده سدوی ارگانیسدمی
اقتصادی78».
اما صاحبان صنایع اینگونده نمیفهمیدندد .تدا ژوییدهی  ،1933صدنعت بدزرگ کده
رایشسور حامی آن بود این برنامه را وتو کرد .هیتلر بدا عصدبانیت پایدان انقدالب ملدی را
اعالم کرد .و دکتر واگنر از کار برکنار شد .در سیزدهم ژوییه وزیر جدید اقتصاد ،اشدمیت
 Schmittبه صاحبان صنایع آلمان اطمینان داد که از ساختار رستهای بهطور قطعی دسدت
نمیکشد بلکه آن را به وقت بهتری موکول میکند .و گفت سازمانهای فعلی هندوز بیه آن
حد از بلو نرسیدهاند ما ایدهآلهای شکوهمند را درک کنند و این خطدر کده عناصدر غیدر
مسئول ،در این زمینه به تجربیات مخاطرهآمیز دست بزنند وجود دارد.
اما عوام شکست خود را نپذیرفتند .آنان امید خدود را بدرای رسدیدن بده اهدافشدان از
دست ندادند .دکتر لی به اعدالم رسدتهگرایی ادامده داد .او در میاندهی اوت  1933گفدت:
«جبههی کارگری و ساختار رستهای ،دو جزء از ی ک هستند که هر ی بددون دیگدری
غیر قاب تصور است .جبههی کارگری اگر آنچه را که از طریو تعلیم و تربیت میآموزاند،
از راه ساختار رستهای به عم نیاورد ،چیزی است بیمعنی»79.
هیتلر نیز چون موسولینی مجبور به سازشی خشن بود .او باید از پشتیبانان مالی خود
اطاعت میکرد ،اما باید استتار هم میکرد .او هنوز مجبور به هدایت دقیو عوام خود بود.
او با قانون بیستم ژانویهی « ،1934شورای محرمانه»ای در هر حرفده ایجداد کدرد کده بده
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عنوان پایهی اولیهی رسدتهگرایی در نظدر گرفتده شدد« ،مشداوران محرمانده» نیدز بایدد بدا
کارفرمایان «همکداری میکردندد» و از آندان اطالعدات محرماندهی مشخصدی ،بدهویژه
بازرسی دفترهای حسابشان را نیاز داشتند .اما این «مشاوران محرمانه» د که نامهایشان در
همهپرسی کاریکاتورگونهای به کارگران پیشنهاد شد ،اما بعدها بدهراحتی از جاند رسسدا
منصوب شدند د «مشداوران محرمانده»ی ...رسسدا بودندد .همدان قدانون در ضدمن بیدان
میداشت که متخصصدان منصدوب شدده در کشدمکشهای کدارگری از طدرف جبهدهی
کارگری ،باید «در توافو با رستهها منصوب شوند ...تا اینکه به سازمان رستهای اقتصادی
برسیم ».اما خود رستهها به بوتهی فراموشی سپرده شدند و کارفرمایان همچندان مخدالف
هرگونه «ساختار رسته»ای باقی ماندند.
بنابراین وقتی سازمان اقتصادی کارفرمایان ،با ویژگی شبه رسدمی بدا قدانون بیسدت و
هفتم فوریهی  1934به «گروههای حرفهای» تیییر یافت ،هیچ «نمایندهای» از مزدبگیران
در آن پذیرفته نشد (برای نقش واقعی این سازمانها بخدش  9را ببینیدد) .عدوام همچندان
نفوذ بسیاری در این سازمانها داشتند تا این سدازمانها همچندان بیخطدر باشدند .آقدای
اشمیت وزیر ،مصنف قانون ،بهو یژه گفت« :در اقداماتی کده اکندون انجدام گرفتده ،هدیچ
مسیلهای از اصالحات رستهای وجود ندارد .میدانید که پیشوا ح این مسیله را به عمدد
به تیخیر انداخته است .چراکه به درسدتی اعتقداد دارد کده سداختار رسدتهای بده تددریج و
آرامآرام و با رشد و پیشرفت حوادث ،سر بلند میکند80».
اما عوام ی دنده بودند و با هر مرحلهای دعوا داشتند .آنان با تدر ید موقعیدت بده
خط جدیدی از دفاع عق نشینی میکردند .هرچند قانون بیست و هفدتم فوریدهی 1934
مانعی شدید بر سر راه آنان بود ،اما چند کارت در دستانشان باقی گذارد .آنان دستکم در
اینکه سازمانهای جدید کارفرمایان دارای ویژگی آشکار حکومتی شدند و کارفرمایان تدا
حدی با آنان همنوا گردیدند ،موفو عم کردند ،نیز «اص پیشوا» به کار گرفته شد و هیچ
مجمع مشورتی وجود نداشت .بنابراین آنان امیدوار بودند تا حدی از باز قادر بده کنتدرل
فعالیت صاحبان صنایع باشند .مزیت دیگر این بود که آنان موفو بده تجزیدهی فدراسدیون
(اکنون رستهی) صنایع به چند «گروه حرفهای» مختلف شدند .سرانجام آنان مرد مطمئنی
به نام کسلر  Kesslerرا به عنوان «پیشوای اقتصادی» یافتند .او به نظر مصمم بده انحدالل
انجمن قدیمی کارفرمایان خصوصی میآمد که اکنون دستگاهی زاید شده بدود .همینکده
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این برنامه به اجرا درآمد و کارفرمایان از طرف عوام حزبی و دولت ناسیونال سوسیالیستی
کنترل شدند ،دیگر سرانجام ،کشاندن آنان به «ساختار» مشهور رستهای ممکن میشد.
اما انجمنهای قدیمی کارفرمایان خصوصی و بهویژه فدراسیون صدنایع بده اصدرار از
انحالل خود جلوگیری کردند و این یکدی از دزید بحدران سدیام ژوپدن  1934بدود کده
ُ
ُ
متعاق آن کسلر احاار شدد (یدازدهم ژوییده) .فدن در گلتدز  Von der Goltzدسدتیار و
جانشین کسلر به نو بهی خود تالش کرد تا این انجمنهای سرسخت را منحد کندد .امدا
شکست خورد و در پایان نوامبر  1934چون پیشینیانش عزل شد .و در دوم دسدامبر وزیدر
جدید اقتصاد ،دکتر شاخت ،ویرانی کار عوام را تکمی کرد .او فدراسیون صدنایع را بدا در
هم ادغام کردن «گروههای حرفهای» بازسازی کرد .عالوه بر اینها اختیدارات زیدادی بده
کارفرمایان بازگرداند« .اص پیشوا» در «گروههای حرفهای» منسدوخ شدد و میتینگهدای
عاوگیری عمومی دست کم سالی ی بار برگزار گردید و انتخاب ریدیس گدروه از طریدو
ر یگیری مخفی صورت میگرفت .دکتر شاخت بیان میداشت« :همواره برای بدندههای
مستق الزامی است که برای بقا با کارفرمایان مشورت کنند و این بدنهها بدین صورت بقا
هواهند یافت 81».عوام دولت ناسیونال سوسیالیستی و حزب باید از امید به «همکداری»
سازمانهای کارفرمایان چشم میپوشیدند.
اما همه چیز آنقدر بد هم نبود .چراکه آنان هنوز خود را ضربه دیده نمیدانستند .دکتر
لی به درخواستهای خود در [زمینهی] اقتصاد ادامه داد .کارفرمایان برآشفتند .ارگان آنان
(دویچه فولکس ویرت (اقتصاد می المان)  )Deutsche Volkswirtدر هفتم دسامبر بیان
داشت« :بیاییم حتی تصور هم نکنیم که سازمان دومی دربارهی اقتصاد آلمدان ،در داخد
جبههی کارگری ممکن خواهد بود ».اکنون زمان تسویه حساب بود و در پایان ماه مدارس
 ،1935در کنگرهی جبههی کارگری در زیپزیگ ،عوام «رسدتهگرا» بایدد سدرانجام تسدلیم
میشدند.
خود دکتر شاخت اعالم داشت که زمان رقابت میان جبهدهی کدارگری و «گروههدای
حرفهای» به سر آمده است .اساسنامهای رسدتهای منتشدر شدد کده تمدام درخواسدتهای
کارفرمایان را برآورده میکرد .و محض استتار ،همکاری بین کارفرمایدان و «نماینددگان»
کارگران در آن پیشبینی شد ،اما تنها در زمینهی هطمشی اجتماعی د یعندی موضدوعات
مربوط به دستمزدها و شرایط کاری .حوزهی اقتصادی مل طلو کارفرمایان باقی ماندد و
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«نمایندگان» کارگران رسما از ورود به آن منع شدند .دکتر شاخت از دکتر لی خواسدت تدا
در اقتصاد دخالت نکند.
در هر مرحله از دولت رستهای ،کارفرمایان دو بار حاور مییابند .نخسدت ،آندان از
نظر سازمانی متعلو به هر دو گروه حرفهای و جامعهی کارگاهی جبههی کارگری هسیتند،
سپس آنان در پایههای منطقهای ،هم در کمیسیونهای اقتصاد منطقهای و هکم در شدورای
اقتصددادی رایددش و هککم در شددورای کددارگری رایددش حاددور دارنددد .امددا در سددازمانهای
اقتصککادی ،کمیسددیونها و شددوراها ،هددیچ «نماینددده»ی کددارگری حددو حاددور ندددارد.
«همکاری» تنها در سازمانها ،کمیسیونها و شوراهای کارگری وجود دارد.
اما حتی در این آخرین حوزههای منطقهای کاریکاتوری از «همکاری» وجدود دارد و
ابتدا باید توجه داشت که جبههی کارگری نده تنهدا از حدوزهی اقتصکاد ،بلکده از زمیندهی
اجتماعی نیز کنار گذارده شد .در حقیقت« ،کارگران» برگزیده شدده بدرای کمیسدیونهای
کارگری منحصرا از اعاای «شوراهای محرمانه»ی کارفرمایان انتخاب میشدند و الزامدا
پاسخگوی جبههی کارگری نبودندد .دبیدران جبهدهی کدارگری حدو دخالدت در کدار ایدن
کمیسددیونها را نداشددتند .از آنجددایی کدده اعاددای «شددوراهای محرماندده» را کارفرمایددان
منصوب میکردند ،آنان مطمئن بودند که پیش از این در کمیسیونهای کارگری موجودات
کامال سربهراهی بودهاند ،حتی سربهراهتر از کارمندان جبههی کارگری 82.و اگر بر خدالف
همه چیز ،اختالف در این کمیسیونهای کدارگری بدین کارفرمدا و نماینددگان «کدارگران»
درمیگرفت ،تمام اقدامات احتیاطی به عم آمده بود :کمیسیونهای کارگری تنها نظدری
مشورتی دارند و نماینده ی رسمی دولت ،ناظر کارگری که به کم کارفرمایان میشدتابد،
تصمیمگیرنده خواهد بود.

بخش نهم
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دولت فاشیستی به تنزل کارگر در حد برده و پایین آوردن دستمزدها راضی نیست .او منافع
سرمایهداری را به روشی دیگر رواج میدهد :به تدابیر اقتصادی گوناگون.
«تدبیر» ی کلمه اسدت .مسدیلهی اقددام بده حرکدت دوبداره امدا ضدعیف دسدتگاه
«طبیعی» سرمایهداری نیست یا مسیلهی سوداندوزی دوباره از تولید و توزیع ثروت جدید
بلکه کامال ساده ،موضوع بازگرداندن سودها برای تشکیالت سرمایهداران با ابزار مصنوعی
و به هزینهی تودههاست.
البته این تدابیر به هیچ روی ویژهی فاشیسم یا ناسیونال سوسیالیسم نمیباشند .ایندان
برادران همزادی هستند که در کشورهای دیگر از آنان سود میجویند و تنها در درجه با هم
فر دارند نه در نوع .آنچه توصیفش مینماییم منحصر بده فاشیسدم نیسدت و بدرخالف
آنچدده عوامفریبددان عددامی میگوینددد هیچگوندده اقتصدداد «فاشیسددتی» یددا «ناسددیونال
سوسیالیستی» وجود ندارد .اقتصاد فاشیستی تنها شک حاد شدهی اقتصداد سدرمایهداری
«هدایت شده» است که ابتددا در آلمدان دوره ی جندگ جهدانی یکیم و بدا ندام ککریگ
ویرتشافت ( Kriegswirtschaftاقتصاد جنگ) آزمایش شد.
این تدابیر به هیچ روی «سرمایهستیز» نیسدتند .تنهدا سدادهلوحان بداور میدارندد کده
فاشیسم انقالب اقتصادی عملی است که سرمایهداری را از سکه میاندازد .اما دورنمدای
گستردهی این اقدامات ،دولت فاشیستی را عمیوتر از آنچه که در ابتدا دیده میشد نشدان
میدهد .باید بیشتر و بیشتر راههای معروف به «لیبرال» یا «ارتدوکس» را پس زد.
فاشیسم لبریز از سپاسگزاری از بنگاههای کالن اقتصادی که به آن کم مدالی کدرده
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بودند ،به قدرت که رسید ،کلمات و اعمالش مناس ترین نوع اصول اقتصاد آزاد را نشدان
میداد .فاشیسم قصدش را بده عالقده و حمایدت د بده هدر شدک ممکدن دد از مالکیدت
خصوصی و ابتکار عم فردی اعالم داشت .با خشونت ،ایدهی دخالت دولت در تولید را
رد کرد .اما دولت فاشیستی تنهدا تدا جدایی کده آقایدان* سدرمایهدار از آن خواسدتند تدا در
موضوعات شخصیشدان دخالدت نکندد ،در کنارشدان ایسدتاد .کمتدرین حدد مالیدات و
کمرنگترین شک کنترل را بر آنان اعمال کرد .اما همواره آماده است تا هر جایی کده ایدن
آقایان نمیتوانند در سختیها به خودشان کم کنند ،به دادشان برسدد .در هدر بحراندی،
فوری در خدمتشدان اسدت ،زیانهایشدان را «اجتمداعی» میکندد و داد و ستدهایشدان را
دوباره رونو میدهد و با سفارشهایش آنان را زنده نگه میدارد.
خالصه آنکه جریان حوادث ،بهزودی فاشیسم را مجبور ساخت تا چرخش شددیدی
به برنامههایش بدهد .فاشیسم با شور و شو  ،بیشتر از همهجا در آلمان ،با ی برنامدهی
عظیم تسلیحاتی در هدمت احیکای منکافع بنگاههکای ککالن اقتصکادی بکود .فاشیسدم بدا
چرخهایی کده بده صدورت نامحسوسدی ،آنهدا را از اقتصداد سدرمایهداری بدازار آزاد بده
خودکفایی و اقتصاد جنگ راهنمایی میکرد به سرعت حرکت کرد.
بنابراین فاشیسم با آغاز کردن از تامین حداکثر آزادی تشکیالت خصوصی ،مجبدور
به بوروکراتیزه کردن تدریجی اقتصاد است و بیشتر و بیشتر در دام تناقض بین آنچه کده
میخواهد انجام دهد و آنچه که باید انجام دهد میافتد .و با کورمال پیش رفتن و حتی با
محدود کردن آزادی هر فرد سرمایهدار و با قربانی کردن دیگر شاخههای اقتصاد در مدذبح
صنایع سنگین ،موفو به ابقای سیستم سرمایهداری میشود .حتی تنها سرمایهداران بدزرگ
میتوانند هنگامی که اقتصاد بهکلی فلج شدده و افدراد هدر طبقدهای بددبخت شدده در دام
جیرههای اند افتادهاند از منافع خود بهرهبرداری کنند.
این واقعیتی آشنا در میان پزشکان است که شفای حتمدی در لحظدهای اسدت کده بدر
بیماری غلبه شود اما بیماری انتقام خود را میستاند .از جایی که عالیمش را آشکار کدرده
بود به جایی دیگر حرکت میکند یا به شکلی دیگر خود را نشان میدهد .فاشیسم در ید
لحظه ،با بهبودی سیستم منفعتساز ،مرضی را که سرمایهداری از آن در رندج اسدت دور
میکند .اما این تنها به بدتر شدن بیماری کم میکند .چراکه با حملدهای بدرای نجدات
* Messieurs
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سیستم ،به غر شدن در فاجعهای جهانی ختم میشود.
اما این آغاز مختص فاشیسم نیست .هر تدبیری که سرمایهداری در هر کجدای دیگدر
به کار گیرد ،دیر یا زود به همینجا ختم میشود .بندابراین پدیدآورنددگان «نییو دییل»* در
ایازت متحد آمریکا ،موقتا موفو به راهاندازی دوبارهی ماشین سرمایهداری بدا تسدلیحات
خریداری شدهی حتدی بسدیار غدولپیکرتر از آلمدان شددند .سدرمایهداری آمریکدایی بدا
بازگشت صلح ،تنها با بقای موقعیت جنگی میتواند دوام یابد د جنگ هستهای که آیندهی
تمام کره را در معرض خطر قرار میدهد†.
1
اگر فاشیسم در نشان دادن نیتهای خوب خود عجله نمیکدرد بده ایدن زودی بده قددرت
نمیرسید .فاشیسم انحصاراتی را که دولت پدید مدیآورد و بدر آنهدا نظدارت داشدت بده
سرمایهداری خصوصی بازگرداند.
در ایتالیا
کمی پس از لشکرکشی به رم موسولینی بیدان داشدت« :مدا بایدد آن وظدایفی کده دولدت،
صالحیت اجرایشان را ندارد و بد اجرا میشوند از دولت بگیریم« 1».من عقیدده دارم کده
دولت باید از وظایف اقتصادی خود ،بهویژه آنهایی که از طریو انحصار انجام میشدوند
چشمپوشی کند چراکه دولت در این موارد فاقد صالحیت است« 2»...ما باید بدر راهآهدن
دولتی ،خدمات پستی دولتی و بیمهی دولتی خط بطالن بکشدیم 3».انحصدارهای بدزرگ
پس از آن که ضعیف شدند به ابتکار بخش خصوصی بازگشتند .حو انحصاری کبریت به
«کنسرسیوم سازندگان کبریت» واگذار شد .دولت همچندین از سیسدتم تلفدن ( )1925و
انجام خدمات عمومی مختلف دست کشید .قانونی در سدال  ،1912بیمده را مؤسسدهای
دولتی میدانست که پس از ده سال انحصاری میشدد امدا موسدولینی بدا قدانون ندوزدهم
آوری  ،1923بیمهی عمر را به سدرمایهداران بخدش خصوصدی واگدذار کدرد .زیدر نفدوذ
سوسیالیست ها مالکیت شهرداری در ایتالیا به نحو چشمگیری پیشدرفته بدود ،امدا دوچده
* نگاه کنید به پانویس صفحهی .26
† امروزه شاهد درست بودن این پیشبینی هستیم.
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دستور داد که «از سرعت شهرداریگرایی کاسته شدود ».ید فاشیسدت پذیرفتده بدود کده
شرکتهای قدرتمند مربوط به شهرداری« ،حتی خواستشان به جذب د بهتر است بگوییم
بلعیدن د کارخانههای قدرتمند شهرداری را نیز زیر روشهای مؤدبانه پنهان نمیکنندد4».
فرمانداران (پودستا  )Podestaپوز  ،Polaتورین و غیره منابع سودمند درآمد را به صاحبان
صنایع واگذاردند.
در آلمان
ناسیونال سوسیالیستها که آمدند اعالم داشتند «تمام تالشهدای سدالهای اخیدر بدرای
ملیسازی را برخواهند چید .تشکیالت دولتدی دوبداره بده تشدکیالت خصوصدی تبددی
میشوند5».
در سال  ،1934دولت با خرید صد و بیست و پدنج میلیدون مدار از سدهام شدرکت
قدرتمند گلزن کیرهن  Gelsen Kirchenآن را به موقعیتی معتبر رساند که کنترل بر تراست
«یونایتد استی » را برای آن تامین کرد .اما هیتلر مشدتا نشدان دادن ارادتدش بده آقایدان
صنعت سنگین ،کیردورفها و تیسنها ،بود ،بنابراین دولت از طریو ی سری ادغامهای
پیچیده ،نظارت بر کس و کارشان را به آنان بازگرداند 6.و در مداه مدارس  ،1936سدهام
گلزن کیرخن را در ازای صد میلیون مار به «یونایتد استی » بازگرداند.
پس از ورشکستگی ناگهانی بان هدا در سدال  ،1931بیشدتر بان هدای بدزرگ زیدر
نظارت دولت آمدندد .رایدش  90درصدد سدرمایهی درسکدنر بانکک  Dresdner – Bankو
دانات ( Danatادغام شده) 70 ،درصد سرمایهی کومرتس اوند پریوات بانک Commerz
 Und Privatbankو  35درصیید سییرمایه ی دویچککه بانککک اونککد دیسکککونتو گزلشککافت
 Deutsche Bank Und Diskonto Gesellschaftرا به دست آورد .امدا متخصصدان امدور
مالی درخواست کردند که بنگاههایشان به بخش خصوصی بازگردانده شوند و در دسدامبر
 1933اشمیت وزیر اقتصاد اعالم کرد« :رایش قصد دارد تا از مشارکت مهمی که دو سال
است در سرمایهی بنگاههای اعتباری بزرگ مشخصی داشته دست بردارد7».
در پایان سال  ،1933کمیتهی بازرسی از سوی متخصصدان بدرای رفی ایدن مشدک
تشکی شد .همان زمان دکتر شاخت در لندن بیدان داشدت کده «حکومدت رایدش قصدد
مستولی کردن ابدی دولت بر بان ها را نددارد 8»...در فوریدهی  ،1934دکتدر راینهدارت
 Reinhardtدبیر مالی دولت و بان دار بزرگ گفت کده« :حکومدت در فکدر ملدی کدردن
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بان ها نیست 9»...و سرانجام در اول دسامبر ،گزارش کمیتهی بازرسی بیدان میداشدت:
«مسیلهی ملیسازی بان ها بهکلی منتفی است» .دویچه بانک که در سال  1933نزدی
به بیست میلیون مدار از سدهام خدود را از رایدش بدازپس گرفدت (در عدوض بخشدودن
ساختمانی بزرگ به دولت) ،میتوانست در مارس  1937اعالم کند که هنه ی سهام خود
را از رایش بازخریده است و دوباره مؤسسدهای بدهک خصوصدی شدده اسدت 10.در اوت
 ،1937اعالمیهای منتشر شد که کومرتز اوند پریوات بانک بیشتر سهام خدود را از دولدت
خریداری کرده است 11و کمی پس از آن ،میتینگدی بدا حادور مسدئوزن درسکدنر بانکک
مشخص کرد که بان آنان نیز دوباره خصوصی شده است12.
بهعالوه ،رایش تعدادی شرکتهای سازندهی کشتی بخار و کشتیهای نیروی دریایی
را در موقعیتی استوار قرار داد .در مارس  1936بیشتر سهام دویچر شی اونکد ماشکیننباو
( Deutscher Schiff und Maschinenbauشرکت کشتیسازی و ماشینسازی آلمدان) را
به گروهی از بازرگانان برمنی  Bremenبازگردانید و در ماه سپتامبر ،هشدت میلیدون مدار
سهام را (جدای از سرمایهی کلی ده میلیونی) در هامبورگ سکود کک آمریککا * Hamburg
 sud-Americaبه ی کنسرسیوم هامبورگی واگذار کرد 13و غیره و غیره.
اما ناسیونال سوسیالیسم با تشکیالت مربوط به شهرداری مبدارزه کدرد و آندان موفدو
بودند ،حتی در سالهای کسادی  1932-33حدود ششصد و پنجاه میلیدون مدار سدود
داشتند .بنابراین صنعت خصوصی به آنان طمدع کدرد .در سدیام ژوییدهی  ،1934همدان
روزی که دکتر شاخت به وزارت اقتصاد رسدید ،دسدتور شدتاب در پاکسدازی تشدکیالت
شهرداری را صادر کرد .در مرحلهی اول ،پس از اول ژانویهی  1935مالیات  20درصدی
بددر سودهایشددان تحمی د شددد 14.قددانون سددیزدهم دسددامبر  ،1935قددانون  1919را کدده
«اجتماعیسازی» تولید نیروی بر را مجاز میشمرد لیو کرد .مقدمهی قانون جدید بیان
میداشددت« :چنددین سددازمانهای توزیددع قدددرت الکتریکددی بددا اصددول عقایددد ناسددیونال
سوسیالیستی در تااد است »...و توضیح مدیداد کده مفهدوم آشدکار آن ،پایدان دادن بده
بینظمی [پدید آمده] در پیشرفت توزیع الکتریکی از طریو «سوسیالیسم شهرداری» بود.
از این رو ،کارخانههای هصوصی تولید و توزیع نیروی الکتریکدی از تمدام «مواندع غیدر
ضروری» آزاد بودند و به هر صورت تشویو و تحبی میشدند15.
* هامبورگ د آمریکای جنوبی
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2
دولت فاشیستی با تامین همهگونه معافیت مالیاتی به صاحبان صنایع کم میکندد تدا
«سود کنند».
در ایتالیا
وزیر مالی ،داستفانی  deStefaniگفت« :ما با تجربهی سرمایهی آزاردهنده خرد شددهایم.
ی سیستم مالی بر پایهی آزار سرمایه ،سیستمی است کده بده دیدوانگی آلدوده اسدت16».
حکومت جدید در دهم نوامبر  ،1922تعهد اورا بهادار ثبتشده را د تعهدی که تا حدی
سرمایهداران را از طفره رفتن از مالیات بر درآمد بازمیداشت د لیو کرد و کمیتهی بررسدی
با حکمی در نوزدهم نوامبر «منافع جنگی» را منح کرد و بدا قدانون بیسدتم اوت ،1923
مالیات بر ارث در ترکههای باقیماندهی خانواده را فسخ نمود.
در سال  1920مالیات بر سرمایه پدید آمد کده بده صدورت قسدطهای سدالیانه قابد
پرداخت بود .وزیر داستفانی آن را استوپیدیسیمو  Stupidissimoنامید .و [این مالیاتها]
از طریو کسورات جزپی و توافقات دوستانه با خزانهداری برای کسانی که مد نظدر بودندد
بسیار مناس و مقرون به صرفه بود 17.در فوریهی  ،1925مالیات اضافه بدر اورا بهدادار
قاب معامله بر اساس قانون فسدخ شدد .حکمدی قدانونی در بیسدت و سدوم ژوپدن 1927
معافیت مالیاتی مهمی را با هدف تسهی ادغام شرکتها مصویب کرد .دیگر مورد حسن
نیت عبارت بود از ابطال ده درصد مالیات سرمایهگذاری شده در بان ها و صنایع ،قطدع
نصف مالیاتها برای مدیران و رسسای شرکتها ،معافیت سدرمایهی خدارجی از تمدامی
مالیاتها و فسدخ مالیدات کازهدای لدوکس .همچنانکده دون اسدتورتزو Don Stourzo
کاتولی نوشت« :امور مالی فاشیستی از ثروت سرمایهداران حمایت میکند18».
در آلمان
به محض به قدرت رسیدن ،ادارهی خزانهداری دولت ناسدیونال سوسیالیسدتی تالشهدای
خود را به سمت ی هدف هدایت کرد :کم به سرمایه .قانون اول ژوپن  1933که قانون
پانزدهم اکتبر  1934متمم آن شد به صاحبان صنایع اختیار داد تا مبالک مورد استفاده برای
خرید تجهیزات جدید را از درآمدهای مالیات بردارشدان کسدر کنندد .بده عدالوه ،دولدت
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مالکان را در بخشی از هزینههایشان برای تعمیر منزل ،کارخانه یا فروشگاه کم میکرد.
خطاکاران مالیاتی ،مالیات نپرداختهی خود را به نصف کاهش میدادندد اگدر در وامهدای
«مبددارزه بددا بیکدداری» سددرمایهگذاری میکردنددد .خانوادههددایی کدده مسددتخدم داشددتند
میتوانستند آنان را ی «بچهی کوچ » محسوب کنند و از کاهش مالیات مطابو آن بهره
جویند .قانون پانزدهم ژو ییهی  ،1933برای معافیت مالیاتی بنگاههای تجاری جدید تهیه
شد ،بنگاههایی که از فرآیندهای جدیدد سدود میجویندد ،یدا محصدوزت جدیدد تولیدد
میکنند و منازل مسکونی جدید میسازند19.
در آوری  ،1934حکومت کاهش عظیم مالیداتی (حددود پانصدد میلیدون مدار ) را
«برای آسانسازی از سر گیری تجارت» به آنان بخشید 20.مالیات بدر درآمدد بدرای سدال
مالی  1934-35به نصف سال مالی  1931-32کاهش یافت 21.قانون محاسباتی کده از
اول ژانویهی  1935ضمانت اجرایی یافت هنوز این کاهشها را تصوی نکدرده بدود امدا
مالیات بر ارث را کاهش داد.
3
دولت فاشیستی به صاحبان صنایع کم میکرد تا قیمتهای فدروش خدود را از راه مندع
قانونی تیسیس صنایع جدید د درواقع باید گفت با خالصی آنان از تمامی رقبای جدید د و
به هزینهی مشتری به صورت تصنعی افزایش دهند.
در ایتالیا
حکم یازدهم مارس  1926به وزیر مالی اختیار داد تا دادگاههدا را از ثبدت اساسدنامههای
شرکتهای جدید با سرمایهی کمتر از  5میلیون لیره منع کند یا اجازهی افزایش سرمایه به
بیش از  5میلیون لیره را بدهد .بدا حکدم قدانونی سدوم ندوامبر  1927گشدودن تیسیسدات
صنعتی بزرگ در شهرها منوط به اجازهی پیشین دولتی شدد و حکمدی در هدژدهم ندوامبر
 ،1929این اجازهی قیم مآبانه را به تیسیساتی که در خدمت دفداع ملدی باشدند بسدط داد.
حکمی در هژدهم ژوییهی  1930بیان میداشت که باید برای کارخانههای کشتیسدازی،
شرکتهای حم ونق جدید و غیره ،مجوز در نظر گرفتده شدود .حکدم قدانونی دوازدهدم
ژوپن  ،1932دربارهی کنسرسیومهای اجبداری بیدان میداشدت« :هنگدامی کده نیازهدای
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شاخههای مشخصی از صنعت این الزام را پدید آورند ،تیسدیس کارخاندههای جدیدد یدا
بسط کارخانههای موجود متعلو به کنسرسیوم منوط به مجوز دولتدی اسدت ».سدرانجام،
قانون دوازدهم ژانویهی  1933این اجبارهای گوناگون را تییید و فراگیر کرد.
در آلمان
قانون پانزدهم ژوییهی  ،1933به وزیر اقتصاد این ددرت را می داد کیه در موقدع لدزوم در
چارچوب ی شاخهی مشخص اقتصادی مصنیم گیری کنید .بدینصدورت کده «ایجداد
تشکیالت جدید و نیز هرگونه استفادهی روزافزون از ظرفیت تولید تشکیالت موجود را در
ی دورهی تثبیت به تعویو بیندازد یا آن را به این مجوز منوط کنید ».امدا قدانون حتدی از
قانون ایتالیایی فراتر رفت :وزیر حتی میتواندد سدقف ظرفیدت تولیدد کنکونی تشدکیالت
موجود را تعیین کند.
حکومت از این قانون حداکثر استفاده را برد .در سدال  ،1933پدنج حکدم و در سدال
 ،1934هفده حکم که صنایع گوناگون را از تیسیس تشکیالت یدا افدزایش ظرفیدت تولیدد
صنایع قدیمی منع میکرد منتشر شد.
4
دولت فاشیستی به صاحبان صنایع کم کرد تا قیمتهای فروش خدود را تصدنعی د بده
هزینهی مشتری د و با این اجبار قانونی کده تولیددگران «نداهمگون» بایدد وارد «توافقدات
اجباری» شوند باز ببرند .اکنون کامال هویداسدت کده تدوافقی تجداری ،نده بدا مادمون
اشترا  ،تقریبا هرگز به انحصار کام صنایع توفیو نیافت .اما بدرای اثربخشدی قداطع در
قیمتهای فروش ،دستکم  90درصد ک ظرفیدت تولیدد ید صدنعت را بایدد در نظدر
گرفت 22.اگر ناهمگونگراها را نمیتوان سرکوب کرد ،اعمال زور دولتی الزامی است.
در ایتالیا
از سال  1928-29در صنعت آهن و فوزد موافقتی اختیاری وجود داشت .امدا صداحبان
صنایع با کوشش های خود قادر به تیسیس انجمن تجاری فراگیر نبودند تا نتایج بهتدری از
ناهمگون گراها به دست آوردند .بنابراین دولت مداخله کرد .با حکم قدانونی سدی و یکدم

فاشیسم در قدرت :خط مشی اقتصادی

233

دسامبر  ،1931حو تنظیم «ابزار تشکی انجمنهای اجبداری بدرای شداخههای گونداگون

صنعت آهن ،برای نظارت بر تولید و فروش محصوزت» را [برای آنان] محفوظ داشت23.

انجمن اجباری فوری تشکی شد.
بهزودی این اقدام در تمام شاخههای صنعتی گسترده شد .حکم قانونی پانزدهم ژوپن
 1932برای « تشکی انجمن اجباری از صاحبان صنایعی که با نظدری بده تولیدد مدنظم و
رقابت ،فعالیت اقتصادی نیز میکنند» ،تهیه شد .این کنسرسیومهای اجباری هر جایی که
«از جان  70درصد تشکیالت مربوطه و  70درصد تولید میانگین برای سه سدال آیندده»
درخواستی پیش میآمد تشکی میشدند.
در آلمان
بر اساس قدانون پدانزدهم ژوییدهی  1932بده وزیدر اقتصداد رایدش قددرت داده شدد «تدا
تشکیالت را به مؤسسهها ،کارت ها ،معاهدهها یا توافقات مشابه مربوط گرداند یا با نظری
به تنظیم بازار آنها را به کنسرسیومهای فعلی ملحو نماید ،هرگاه که این اتحادیه یا اپتالف
برای مصالح تشکیالت و تولید بهمثابه ک و مناف جامعه ضروری به نظر برسد».
قانون های آلمان به سرعت اثر خود را گذاردند .در صنایع با رشدد تمرکزگرایدی بداز،
سی کارت موجود ،بین ژوییه تا نوامبر  1933سازماندهی دوباره شدند .ناهمگونگراهدا،
منظم شدند و سهمیهی تولید بر هر عاوی تحمی شد .در صدنایع بدا رشدد تمرکزگرایدی
کمتر (فرآوردههای تولیدی) که کارت سازری مشک تر بود ،بیست و هشت کارت جدیدد
مث نساجی ،کاغذ ،فرآوردههای غذایی و از این دست تشکی شد.
اشتباه است اگر این مداخلهای دولتی را با ویژگی «سوسیالیستی» بدانیم .ایدن کدار نده بده
سود جامعه که به نفع مصال انحصاری سرمایهداران به وقوع پیوست .بدهعالوه دولدت در
صدد عذرخواهی در مورد دخالت کردن در اموری است که به او مربوط نیسدتند ،دولدت
تنها موقتی از تلقی سدنتی «عددم دخالدت خدود» دسدت میکشدد .بوتدایی  Bottaiوزیدر
ایتالیایی بهویژه در یکی از سخنرانیهای خود بیدان داشدت کده کنسرسدیومهای اجبداری
«باید به عنوان شک کامال جدایی از مؤسسههای تولیدی در نظر گرفته شوند» 24.اشمیت
وزیر اقتصاد رایش نیز بیان داشت« :من در اص کارت ها و قیمتهای اجباری را غیر قاب
قبول میدانم ،اگر بهرغم این ،در مواقع مشک  ،تکام کارت ها د متیسدفانه مقددار قابد

234

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

توجهی از آنها د را بهاجبار مجاز بدانیم ،تنها برای جلوگیری از آشدوب جددی اقتصدادی
است25».
اما چگونه باید این مداخله را پنهان کرد! در ایتالیا و هم در آلمان ،قانون بدرای مقددار
مشخصی «کنترل»های دولتی تهیه شد .حکمی قانونی در ایتالیا به تاریخ شانزدهم ژوپدن
 1932به وزیر حو داد تا تشکی مؤسسهای برای تمام اسناد و مددار ززم بدرای اطدالع
وزیر از تشکیالت را درخواست نماید تا مسئوزن آنجا بتوانند کارمندی را برگزینند که در
مذاکرات انجمن حاضر باشد .قانون پانزدهم ژوییهی  1933آلمان به وزیر حو نظدارت و
مداخله را می دهد .اما این تالشهدای نظدارتی از آنجدایی کده بزدزنده بودندد ضدمانت
اجرایددی نیافتنددد .روزنشددتا د فراند مینویسددد« :صدداحبان صددنایع ایتالیددا همددواره از
مؤسسههای اجباری هراس داشتهاند ».در واقع قانون آنها را به ابزار فشار مجهز میکند ما
ناهمگونگراها را به تسلیمی سازشگرانه به خواستهایشان ،بدون دخالت عملی دولدت،
مجبور کنند  .در آلمان نیز وزیر اقتصاد بهندرت از قدرت داده شده به خود مطدابو قدانون
پانزدهم ژوییهی  1933سود جست .بیشتر کارت های جدید داوطلبانکه تشدکی شددند و
قانون تنها به عنوان ابزار فشار برای مجبور کردن ناهمگونگراها به سازش عم میکرد26.
5
دولت فاشیستی با دوباره شناور کردن تشکیالت ورشکسته ،به بنگاههای کدالن اقتصدادی
خدمتی دوباره کرد .فاشیسم دسته ی سهام را تحت کنترل خود درآورد اما به جای استفاده
از فرصت برای ملی کردن این تشکیالت ،ویژگی آنها را به عنوان شرکت خصوصی حفظ
نمود و صاحبان صنایع را در ر سشان نگه داشت .فقط گاهگاهی مداخله میکرد و امیدوار
بود که د پس از اینکه با تثبیت تمام معافیتها و تقب تمام خطرات ،شرکتها را قدادر بده
پرداخت قروضشان کرد د توانا به احیای سهامی باشد کده بده مالکدان خصوصدی عرضده
داشته است.
به طور مشابه وقتی دولت معتقد است که ضرورت دارد (برای نیازهای «دفاع ملی»)
صنایع را گسترش دهد یا صنعتی جدید پدید آورد تا خطر تجاری که صدنعت خصوصدی
آن را متقب نمیشود بپذیرد ،مزیتهای فرصت پدید آوردن تشدکیالت دولتدی را در نظدر
میگیرد .در عوض ،تشکیالت التقاطی را همگام بدا صدنعت خصوصدی پدیدد مدیآورد.
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دولت به این امید که روزی بازگشتی سودمند از این تشکیالت تامین شود و بتواندد آن را
به ابتکار خصوصی واگذارد مشارکت سدرمایهای خدود را فدراهم مینمایدد ،بازگشدت بده
سرمایهداری خصوصی را تامین میکند و به تنهایی تمام خطرات را پذیرا میشود.
در ایتالیا
نخستین حرکت موسولینی پس از دستیازی به قددرت ،ایجداد مناسدبات درسدتی بدرای
تراست فلزی آنسالدو بود .او به این تراست کم چهارصد میلیون لیرهای کدرد .در سدال
 1924بدنهی ویژهای به هزینهی دولت برای تصفیهی بان ها و صنایعی کده ورشکسدت
شده بودند ایجاد شد .قربانیان بحران تورم که از سال  1926شروع شد د بکانکو دی ُرمکا،
بانکو دی ناپلی ،بانکو دی سیچیلیا و بسیاری مؤسسههای مشابه دیگر یکی پس از دیگری
دوباره شناور شده ،بدهیهایشان را پرداختند.
اما عمدتا پس از سال  1931بود که رکود اقتصاد جهانی به ایتالیا سرایت کرد و دولت
هم در آن مشارکت نمود .مجموعهی سرمایهی بان های بزرگ تجاری پر از اورا بهادار
صنعتی با ارزش پایین بود .بانکو دی میالنو ،کردیتو ایتالیانو و حتی بان قدرتمندد بانککا
کومرچاله یکی پس از دیگری سقوط کردند و دولت به کمکشان شدتافت .سده مؤسسدهی
«خودگردان» بالفاصله پدید آمدند هرچند که از خزانهداری کم دریافت میداشتند .بده
تعبیر موسولینی آنان «نقاهتگاههایی» بودند که دولت «صورتحسابهای مدیرانشدان»
را میپرداخت 27.نخستین اینان ،انجمن امور مالی صنایع ایتالیا (سوفیندیت  )sofinditدر
اکتبر  1931با سرمایهی پانصد میلیون لیره تیسیس شد که بیشدترین بخدشاش را دولدت
تیمین میکرد .این مؤسسه از راه انتشار اورا قرضهی همگدانی تادمین شدده از جاند
دولت ،چهار بیلیون لیره به دست آورد که به مصرف خرید تمدام اورا بهدادار صدنایع در
تصرف بانکا کومرچاله و دیگر مؤسسههای ورشکسدته رسدید .ید مداه بعدد در ندوامبر،
مؤسسهی سرمایهگذاری ایتالیا (ایمی  )Imiپدید آمد ،با سرمایهی پانصد میلیون لیرهای که
از جان دولت تیمین شد .ایمی اورا قرضهای به ارزش پنج و نیم میلیون لیره با ضمانت
دولت و با موعد ده ساله انتشار داد .این سرمایه با دورهی پرداخدت طدوزنی (حدداکثر ده
سال) به صنعت خصوصی وام داده شد و هر شرکت بخشی از سهامش را به عندوان اورا
بهادار منتشر میساخت .سرانجام در ژانویهی  ،1933مؤسسهی بازسکازی صکنایع (ایدری
 )Iriتشکی شد و اورا قرضهای به ارزش ی بیلیون لیره انتشار داد با موعدد [پرداخدت]
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پانزده تا بیست ساله و با ضمانت دولتی .دولت با مداخلهاش پای بزرگترین تراستها را به
کشور باز کرد .برای مثال در پایان سدال  1933شکرکت بکزرگ هیکدروالکتریکی پیکهمونت
 Piedmontبا بدهکاری بیش از ششصد میلیون لیره و کداهش ارزش سدهام از دویسدت و
پنجاه به بیست لیره ،پس از اینکه قرضهایش را پرداخت کرد نجات یافت 28.در سپتامبر
 ،1934تراست فلزی آنسالدو دوباره با سرمایهی صد و هفتاد و پنج میلیونی سدازماندهی
شد و مجوز انتشار اورا قرضهای به اندازهی صد میلیون لیره را با ضمانت دولت به دست
آورد29.
فاشیسم از فرصت ملی کردن ایدن تشدکیالتی کده بیشدترین سهامشدان را در اختیدار
داشت سود نجست .موسولینی گفت« :دولت سهچهارم اقتصاد ایتالیدا را در دسدت دارد،
اگر من میخواستم دولت سوسیالیسم یا سرمایهداری در ایتالیا بنا کدنم (ککه موضکوع مکا
نیست) امروز شرایط ززم و کافی برای انجام آن را داشتم 30.»...بوتایی موافو بدود کده در
ایتالیا نمیخواستند « جنبش سل مالکیت آغاز شده با رکود را تسریع بخشند31».
اما وقتی تودهها ناراضیاند باید کمدی خدا در چشمانشدان پاشدید .در مداه مدارس
 1936فاشیسم «ملیسازی» بان های ایتالیا را اعالم داشت .چده حیرف گزافدی! گرچده
آنچنان که دیدهایم ،دولت بخش مهمی از سهام مؤسسههای اعتباری بدزرگ چدون بانککا
کومرچاله ،بان رم و کردیتو ایتالیانو را در اختیار داشت اما مراق ملی نکردن بان هدای
بزرگ بود .به اینکه آنها را «بان های عمومی» بنامد با این مزیدت کده بایدد شدهروندان
ایتالیایی دارای سهام آنان باشند راضی بود .بان ایتالیا ملی نشد بلکه فقدط «مؤسسدهای
عمومی» خوانده شد که به این معنی بود که فقدط مؤسسدههای نیمدهدولتی یدا بانکهکای
«عمومی» میتوانستند در سهامش پذیرهنویسی کدرده ،مالد آن شدوند .امدا بان هدای
عمومی آنچنان که تا کنون دانستهایم ،مؤسسههای خصوصی باقی ماندندد .دوازده تدن از
پانزده مدیر بان ایتالیا باید در جلسهی عمومی سهامداران انتخداب میشددند و ایدن بده
سرمایهداران اجازه میداد تا «بان های عمومی» را هدایت کنند و اربابان بان مورد نظر
باقی بمانند32.
فاشیسم همچنین «ملیسازی صنعت بزرگ» را تحری کرد .این مستلزم چه چیدزی
بود؟ موسولینی در ماه مارس  1936در سخنرانیای بیان داشت« :صنعت بدزرگ مسدتقیم
َ
یا غیرمستقیم برای دفاع ملی کار میکند ،در ضدمن ویژگدی سدرمایهدار یدا ا َبرسدرمایهدار
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شدن سازماندهی واحدهای بزرگ است ...تقب خصیصهای ویژه با محوریت دولت ».او
بهویژه قاعدهای برای «تشکیالت التقاطی» در نظر داشت که بر اساس آن دولت و بخدش
خصوصی بدا کمد یکددیگر سدرمایه را تددار دیدده و مددیریت را بهاشدترا سدازمان
میدهند33.
چه «ملیگرایی» غریبی! سرمایهداران از در رفتند و از پنجره آمدند .حتدی اگدر دولدت
 51درصد تشکیالت را در اختیار داشت و سرمایهداران  49درصد ،این سرمایهداران بودند
که به هدزار دلید عملدی اربداب بداقی میماندندد .درواقدع ،ایدن چده دولتدی اسدت کده
نمایندگانش در کنار سرمایهداران در هییت مدیره جلوس کردهاند؟ ایدن دولدت فاشیسدتی
است ،شری جرم بنگاههای کالن اقتصادی .هیچ دخالت نسدنجیدهای وجدود نددارد تدا
سب هراس شود .دولت اکنون تنها سرمایه و نظم را فراهم مینمایدد ،سدودها را تادمین
میکند و خود تمام خطرها را به عهده میگیرد.
در اینجا چند مثال میآوریم .در سال  1936دولدت و تراسدت بدزرگ مونتکه ککاتینی
 Monte Catiniبهاشدترا  ،سدرمایهی آتزینکدا ناتزیونالکه ایدروجناتزیونکه کومبوسککتیبیلی
 Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibiliشرکت تولیدکنندهی بنزین ترکیبدی
را متعهد شدند .در آوری  ،1937مؤسسهی بهبود صنعتی د یعنی دولت د سدهام بدالک بدر
ُ
بیش از  50درصد سرمایهی آنسالدو ،ادرو ک ترنکی ک ارهنکدو  Odero-Terni-Orlandoو
کشتیسازی متحدد آدریاتید را بده دسدت آورد 34.در مداه ژوپدن ،در سدایهی پشدتیبانی
مؤسسهی بهبود صنعتی ،شرکت مالی صنایع آهدن کده تراسدتهای ایلکوا ،ترنکی ،دالمینکه
 Dalmineو غیره در آن بودند ،با مشارکت دولت و با سرمایهی نهصد میلیون لیره تیسدیس
شد35.
در آلمان
دولت نازی نیازی به احیای تشکیالت صنعتی و بان های ورشکسته نداشت ،دولتهای
پیشین به آن توجه کرده بودند .امدا دولدت از فرصدت بده دسدت آمدده بدرای ملدی کدردن
شرکتهایی که بیشتر سهامشان را در اختیار داشت سود نجست .کامال برعکس ،چنانکه
دیدهایم تا آنجا که میتوانست ،این سهام را به سرمایهداری خصوصی بازگرداند .رایش که
کار دیگری نمیدانست ،خود را جانشدین ابتکدار [بخدش] خصوصدی کدرد .بدرای مثدال
هنگامی که مشک ایجاد تشکیالت غیرسوددار وجود داشت که سدرمایهی خصوصدی در

238

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

آن سرمایهگذاری نمیکرد د این تشکیالت همچون ایتالیا ،خصیصهای التقاطی داشتند دد
دولت بازگشت [مقدار] مشخصی از سرمایهی به کار رفته را تامین میکرد د یعنی تمدام
خطرها را تقب میکرد د به این طریو بود که آنان هرمان گورینگ رایش ورکه فکوئر ارتکزن

برگباو اونکد آیکزنهکوتن

Herman Goering Reicshswerke Fuer Erzenbergbau und

( Eisenhuettenکارهای معدنی و آهنی رایش) را که شرکتی سهامی با هدف بهرهبدرداری
از سنگ معدن آهن با درجه خلوص کم بود تیسیس کردند :سهام از طرف رایش و صنعت
بزرگ تیمین شد .خبرنگار تان اشاره کرد« :شک قانونی شرکت سدهامی حقکوق مالکیکت
هصوصککی را حفککظ مینمککود 36».ارگددان صددنعت سددنگین ،بتترگورکس تستتایتون
( Bergwerkszeitungمعدن)  ،اظهار شگفتی کرد ککه ایجکاد شکرکت در هکار از مرزهکا،
اقدامی برای ملیسازی تلقی میشود .و گفت کده «دولدت از صدنعت خصوصدی ،خطدر
سرمایهگذاری جدید را دور میکند و آن را مسئول مشارکت مختارانه در اجرای پروژههدای
بزرگ جدید میداند 37».ژندرال هدانکن  Hennekenریدیس ادارهای در وزارت اقتصداد بده
«گروه حرفهای» صدنعت آهدن گفدت« :بده محدض ممکدن گورینکگ ورک بده مالکیدت
خصوصی درخواهد آمد»38.
دولددت ناسددیونال سوسیالیسددتی و کالنسددرمایهداری کدده در انتظددار روز خددوش
«خصوصیسازی دوباره» بودند ،چدون جی برهدایی در مددیریت تشدکیالت دولتدی دد
خصوصی توطئه کردند .ایدهی ادغام دولت و صنعت خصوصی که منجر به شدرکتهای
بزرگ «التقاطی» شد از هییت نظارت و سرپرستی راینمتال کک بوئرزیکگ – Rheinmetal
( Boersigزیرمجموعهی گورینگ ورک) متشک از افراد زیر برخاست :چهدار نماینددهی
سرمایهی کالن (بوپرزیگ ،کارل بوش از ا .گ .فاربن  ،I. G. Farbenنمایندهای از دویچه
بانک و نمایندهای از درسدنر بانک) ،ی نمایندده از مهانسدازری کهندهکار گرویدده بده
ناسیونال سوسیالیسم (دو ساکسونی د کوبور دد گوتدا  ،)Saxony-Cuborg-Gothaدو
میمور دولتی (دبیر دولتی ترندلنبورگ و نمایندهای از وزارت مدالی) ،نماینددهای از ارتدش
(ژن درال تومدداس از اداره ی اقتصدداد جنددگ در وزارت جنددگ) ،و س درانجام دو نماینددده از
گورینگ ورک و یکی از رایش کردیت گزلشافت (مؤسسهی اعتباری رایش) ،مؤسسدهای
نیمهدولتی39.
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6
اکنون از تمام تدابیری که دولت فاشیستی به کار برد تدا مندافع سدرمایهداران را بازگرداندد،
آنهایی را مرور میکنیم که بهمرات اهمیت بیشتری دارند د نه فقط به این دلی کده اثدری
اساسی بر افزایش سودهای سرمایهداران دارند بلکه بیشتر به این هاطر که جریانی مخکر
به بار میآورند که بهتدریج فاشیسم را به هودکفایی و «اقتصاد جنگ» میکشاند.
در ایتالیا ،نیز در آلمان ،صداحبان صدنایع در نتیجدهی رکدود بدا درخواسدتی دو زیده
مواجهند .از طرفی مشتریان خصوصی به دلی کاهش قدرت خرید تودهها نیازمندند و از
طرف دیگر سرمایهگذاران که انگشتان آنان را بیرحمانه سوزاندهاند ،پساندازهایشان را از
سرمایهگذاری صنعتی بیرون میکشند .پس دولت فاشیستی دخالت میکندد و جدایگزین
مشتری و سرمایههای بیرون کشیده میشود .در سدال  1932در ایتالیدا  90درصدد سدهام
جدیدد و اورا قرضدهی منتشدره از مؤسسدههای مدالی نیمده دولتدی و تنهدا  10درصدد از
شددرکتهای خصوصددی میآمددد 40.در سددال  1934در آلمددان 70 ،درصددد اورا بهددادار
منتشرهی جدید از دولدت و تنهدا  30درصدد از بخدش خصوصدی بدود .در سدال ،1935
« ایجاد سرمایه برای نیازهای بخش خصوصی ،این نیازها را بسیار کم برآورده کرد» 41.در
موارد مشخصی ناسیونال سوسیالیسم شرکتها را بهویژه آنانی که منطبدو بیا نظدم دولتدی
بودند تشویو به خودگردانی مالی کرد .بنابراین ،مثال سودهای کروپ ورکس کده در سدال
 1953به ده میلیون مار میرسید ،در اقتصاد سرمایهگذاری دوباره شد42.
فاشیسم در این باره کار ویژهای ننیکند .امروزه در تمام کشورهای صدنعتی صدنعت
سنگین طفیلی شده و تنها در نتیجهی سفارشهای دولتی بقا مییابد .اگر اختالفی وجدود
دارد باید آن را در بیتناسبی میان درآمد ملی و مخارج تحمیلی عظیم که بیشتر از همدهجا
در ایتالیا و آلمان پدید آمد جویا شد.
سفارشهای دولتی بر دو نوعند :کارهای عامالمنفعه برای حفظ آبرو که معموز هدیچ
عایدی ندارد و کار و سفار برای «دفاع ملی» .مشک است که بخدواهیم خدط فاصدلی
بین این دو نوع هزینه بگذاریم ،اما از آنجایی که دومی مهمتر است ،اولی بده پیشزمینده
کشیده میشود .بخشی از مخارج کارهای عامالمنفعه در حقیقت و بهویژه از بزرگراههدا و
پروژههای راهآهن مربوط به «دفاع ملی» تیمین هزینه میشوند.
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کارهای عامالمنفعه
بین اکتبدر  1922و ژوپدن  ،1934فاشیسدم ایتالیدا چهد و سده بیلیدون لیدره در کارهدای
عامالمنفعه هزینه کرد ،این رقم شام کارهای مربوط به راهآهن نمیشود که بیش از بیست
و هشت بیلیون لیره در آن هزینده شدد 43.بیشدتر ایدن هزیندهها غیرمولدد بودندد و دولدت
بیلیونها لیرهی خود را بدون عایدی از دست مدیداد .کسدری درآمدد راهآهدن مدزمن بدود
(نهصد میلیون لیره در آوری  )1935اما همینطور خطدوط جدیددی سداخته میشددند.
تجارت خارجی کاهش یافت اما مبالک هنگفتی برای بهبود بنادری چون جندوآ ،تریسدته و
ونیز و برای ساخت خطوط کشتیرانی بزرگ و لوکس صرف شدد .ترافید بسدیار کدم بدود
(ی پنجم فرانسه) اما میلیونها لیره برای ساخت بزرگراههای باشکوه هدر رفت .تدا ژوپدن
 ،1934پانصد و چه و چهار کیلومتر از این بزرگراههای جدید ساخته شدند هرچند کده
عوارض گران ،بسیاری را که میباید از آن استفاده کنندد فدراری مدیداد .خدود موسدولینی
اعتراف کرد که بزرگراهها تنها «پیشدستی باشکوهی» بودند 44.سرانجام دولت فاشیسدتی
میلیونها لیره برای پیشرفت شهری و با عنوان «آراستن شهر جاودان» (به ارزش نیم بیلیون
لیره) در ساختمان وزارت هوانوردی و از این دسدت تزریدو کدرد .فاشیسدتی در جدزوهای
تبلییاتی پذیرفته که عواید اقتصادی از هزینههای فراوان «فقط در آیندهی دور قابد تقددیر
خواهد بود» 45.اما در این فاصله ،این کارهای بزرگ به برخی صاحبان صنایع و بازرگانان
سیمان و آهن فرصت خوشبخت شدن بخشید.
آخر آنکه ،هزینههای تسلیحاتی بدر مخدارج کارهدای عامالمنفعده مقددم بودندد .در
فوریهی  ،1936رییس فدراسیون فاشیستی کارگران صنایع ،تولیو چدانتی Tullio Cianetti
به َم َتن  Matinگفت« :حکومت به دزی اقتصادی ،بیشتر کارهای عامالمنفعده را متوقدف
کرده است46».
در آلمان
نازیها بالفاصله پس از دستیازی به قدرت برنامهای گسترده در کارهای عامالمنفعه بده
اجرا گذاردند که بنا بر روزنامهشان فولکییر بووباختر «سودی نداشدته اسدت ».هیتلدر در
اول ماه می  1933رسما نخستین «نبرد کاری» را اعالم کرد .در اول ژوپن قدانون «انجدام
کددار» انتشددار یافددت .رایددش ب درای کارهددای عامالمنفعددهی «امدددادی» بدده «ایالتهددا»،
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شهرداریها و دیگر مؤسسههای عمومی اعتبار بدون بهره د کده در بسدیاری مدوارد یکجدا
اهدا شد د بخشید .برای این کار ی بیلیون مدار تخصدیص داده شدد کده در پدنج سدال
بودجهای توزیع شد.
هیتلر در بیست و یکم مارس  ،1934دومین «نبرد کاری» را اعالم نمود و گفدت کده
ی بیلیون مار دیگر در چاه بیته کارهای عامالمنفعه تزریو شده است .در همدان دوره،
رایش ساخت هفت هزار کیلومتر شبکهی بزرگراه با هزینهی نجومی نیم میلیدون مدار در
کیلومتر را متحم شد .تا دسامبر  ،1937دو هزار کیلومتر تکمی شده بود و هیتلر اعدالم
داشت« :ما هر سال ی هزار کیلومتر را تکمید مدیکنیم» 47.بدرخالف کسدر بودجدهی
راهآهن آلمان (نیم بیلیون مار در  )1935خطوط جدیدی با هزینهی ید بیلیدون مدار
ساخته شدند 48.رکود ،کشتیرانی رودخاندهای را از روندو اندداخت ،امدا بیسدت و هشدت
ُ
میلیون مار برای ساخت آببندها در محد اتصدال کاندالهیای البده  Elbeو ادر Oder
صرف شد 49.سرانجام دولت ناسیونال سوسیالیستی میلیونها مار در بهبود شهری چون
ساختمان جدید حزب در مونیخ ،ایستگاه راهآهن برای «کنگرههای حدزب» در ندورمبرگ،
ساختمان عظیم وزارت هوانوردی در برلین با دو هزار و پانصد اتا و از این دست هزینده
کرد .دولت به قرض افتاد اما معدودی بازرگانان سیمان و آهن مبالک هنگفتی گرد آوردند.
بهتدریج ،سرسام تسلیحاتی اهمیت کارهای عامالمنفعه را کم کدرد .در سدیام ژوپدن
 1934وزیر امور مالی به هرن کیول  Herren Klubزیپزیگ گفت« :در آینده برای نبرد با
بیکاری هیچ کار «امدادی» دیگری را به عهده نمیگیریم »...دکتر شاخت هنگدامی کده
تبدی به دیکتاتور اقتصادی شد مصدرانه بدا ادامدهی ایدن کم هدا کده عوایددی نداشدت
مخالفت ورزید .او برخالف مقاومت قوی عوام نازی بهویژه دکتر لی« ،نبرد کاری» سدوم
را در بهار  1935اعالم کرد50.
کار و سفار

برای «دفاع ملی»

در ایتالیا
فاشیسم ایتالیا که به قدرت رسید ،با سفارشهای «دفاع ملدی» خدود صدنعت سدنگین را
حمایت کرد .هفت یا هشت سال «مبلک جزپی پنج یا شش بیلیون لیره در سال هزینه کدرد
تا برای کشور نیروی زمینی ،هوایی و دریایی پدید آورد که ارتباطی با احتیاجات دفاع ملی
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نداشت» 51.اما بیشتر پس از  1934بود که برنامهی تسدلیحاتی شدتاب گرفدت .شداخص
تولید صنعتی که در سال  75 ،1934درصد بود (در برابر  100درصد سال  )1928ناگهان
در آوری  1935به  105درصد رشد یافت د رشددی تقریبدا منحصدر بده فدرد در صدنعت
سنگین« .صنایع در شرایطی که برای ارتش کار میکنند بیشترین پیشرفتها را به نمدایش
میگذارند» 52.هزینهی جنگ اتیوپی بر اساس [آمار] محافظدهکارترین چهرههدا د مدثال
استاد فاشیست دانشگاه ،آریداس  53Ariasدر سدالهای مدالی 1935-36 ،1934-35و
 ،1936-37سی بیلیون لیره تخمین زده شد .وزیر مالی ،تاپون دی رول Thaon di Revel
در سخنرانیای برای مجلس 54پذیرفت که بین اول ژوییهی  1934و سدی و یکدم مدارس
 ،1938حکومت با عنوان «مخارج فو العاده» سی و شش بیلیون لیره خرج کرده است و
پیشبینی کرد که دوازده بیلیون دیگر برای سال مالی  1938-39مدورد نیداز خواهدد بدود.
آشکارا بخش بزرگتر این مبالک بدرای سفارشدات جنگدی بدود و بده صدندو های صدنعت
سنگین قدرتمند روانه میشد.
در آلمان
ناسیونال سوسیالیسم به قدرت که رسید میلیونها مار بدرای تسدلیح دوبداره بده جریدان
انداخت .وقتی افت قیمتهای بازار در صنایعی که کدازی مشدتریان را تولیدد میکردندد
ادامه یافت ،صنعت سنگین با تمام ظرفیت کار میکرد .برای مثال در اول ماه مدی ،1935
هر کروپ فن بهلن  Herr Krupp Von Bohlenبه کارکنانش گفت که کورههای انفجاری،
غلت های فوزدی ،نوردها و کارگاههای ماشینکاری تکا سکرحد ظرفیتشکان کدار کنندد55.
نشریهای انگلیسی به نام بانکدار (بانکر  56)the Bankerهزینهی تسلیحاتی از سال مدالی
 1933-34تا سال مالی  1936-37را بیش از سی بیلیون مار برآورد کرد .مشاور مالی
دولت ،راینهارت  Reinhardtآشکارا بیان داشت که «بهبود اقتصاد آلمان» دولت را بیش از
چهل بیلیون مارک به قرض انداهته است57.
بارونهای صنعت سنگین سودهای هنگفتدی کردندد« .بختهدای جدیددی گشدوده
میشوند ...مار در گردش است ،تجمالت دوبداره پیددا میشدوند 58.»...تسلیحسدازی
دوباره ،بخشی اولآسا از اقتصاد را در خدمت نیازهای دولدت بدرآورده میسدازد .ایدن را
فولکییر بووباختر اعالم داشت « .حمایت از ارتش ،خوشامدگویی به اقتصاد است59»...
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7
طبیعتا این پرسشها پیش میآیند :دولت فاشیستی در کجا منابعی یافت که به او اجازه داد
تا مشتری اصلی صنعت سنگین شود ،برای حفظ آبررو بره کارهرای ا المنفعرهی بررر
بپردازد و بهویژه در سفارش تسلیحات هرینه کند؟ و از کجا پول به دست آورد ترا آ هرا را
به جیبهای سرمایهدارا برر بریرد؟
فاشیسررم از «ترفنرردهای» قرردیمی اسررتفاده میکنرردر روش اجرایرریاش بررا حمومتهررای
کشورهای درگیر جنگ بین سالهای  1914تا  1918فرقی نداشت :اوراق قرضه منتشرر میکررد
و پول ملی را به هرینه ی تما مردمری کره برا درآمردهای ابرت از سررمایهی در گرردش،
پساندازها ،دستمردها و حقوق حمومتی و غیره گذرا میکردند ،ر و نیر طبقهی کرارگری
که دستمردش ابت ماند و پشت هرینههای زندگی لک و لک میکرد ر ویرا میکردر
اما این تور پنها بودر پس از جنگ یکم جهرانی روشهرای مرالی پرا یش شردند
فاشیسم اهمیت میق اجتما ی تور باز را که در سرال  1923در آلمرا  ،تقریبرا طبقرهی
میانی مأیوس را به سوی پرولتاریا کشاند فراموش نمیکردر بسیار خطرناک بود که آشرمارا
نشریات چاپ شده را به مشاهدهی همگا برسراندر موسرولینی وقتری بردهماری دولرت
افرو شد ،خود را «طرفدار سیاست انقباض پولی»* نامیدر رهبرا رایش سرو ترور را برا
وحشت رد میکردندر بنابراین دکتر دریره  Dreyseمعاو رایشس بانک  Reichsbankبیرا
داشت« :ناسریونال سوسیالیسرم نمیتوانرد گمراهری کمیراک یرک دهره پریش ر ترور رر
گمراهیای که قربانیانش فقط تودههای کارمندا دولت ،کارگرا  ،کارکنا  ،تحصری دارا
خردهپا و غیره بودند تمرار کنردر چراکره نتیجرهی آ خطرر آمراده سراختن راه بررای ورود
کمونیسم است»ر 60دکتر شاخت در آوری  1933گفت« :مقررات رایشس بانک تنها یک
هدف دارد :تثبیت مارک»ر
هرینههای هنگفت دولت فاشیستی در بودجههای رسمی نیامدندر بودجهی ایتالیا بره
نظر موازنه شده یا حتی دارای ارزش افروده میآمدر امرا در واقر  ،برر اسراس محاسربهی
پروفسور فاشیست ،آریاس 61کسر بودجه بره بریش از دوازده بیلیرو در سرال مرالی -36
*  deflation: deflationistانقباض پولی به معنی کم شد مقدار پول در گردش به دلی کاهش مقدار پرول
نسبت به مقدار کا هار
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 1935و بیش از شانزده بیلیون در سال مالی  1936-37میرسدید .در آلمدان ،بیلیونهدا
مار ویژه ی تسلیح دوباره در بودجه نیامد به این دلی آشکار که هیچ [گزارش] بودجهای
از سال مالی  1934-35منتشر نشد.
هزینه های فاشیستی در گردش پول کاغذی نمود نیافت .در واقع افزایش یافت امدا در
بخش واقعا کمتری از هزینهها .در ایتالیا ،هزینهها از سدیزده بیلیدون لیدره در سدی و یکدم
دسامبر  1934به پانزده و نیم بیلیون لیره در سیام آوری  1937رسیدند و در آلمان از پنح
و نیم بیلیون مار در ژوپن  1933به هشت بیلیون در پایان سپتامبر .1938
کاغذهای فلهای چاپ شدند .اما اسکناسهای بانکی نبودندد بلکده اورا تجداری و
اورا قرضهی کوتاهمدت بودند.
در ایتالیا
دولت فاشیستی اورا قرضهی خزانهداری ،عموما با مهلت پرداخت ی ساله چاپ کدرد.
اینها در سال  1934به ده و نیم بیلیون لیره بالک شدند .بهعالوه دولدت بدرای سدفارشهای
خود «سفتههای» با موعد پرداخت کمابیش نزدی میپرداخت کده اعتباردهنددگانش در
بان ها تخفیف میگرفتند .گزارش کمیسیون بودجه بدرای سدال  1933میپدذیرفت کده:
«تنظیم بودجه به دلی تعهد هزینههای سنگین که پرداخت آنها عقد افتداده ،بده تدیخیر
افتاده است .دولت با استفاده از یکی از بددترین ابدداعات روح تدورمی آمریکدا برنامدهی
اقساطی را تقلید نمود».
در آلمان
تسلیح دوبارهی آلمان عمدتا از طریو حوالههای معروف «انجام کار» که در ید دورهی
شش ماهه چاپ میشد و به هنگام پرداخت قاب تمدید بود ،تیمین هزینه میشد .دولدت
این حوالهها را به صاحبان صنایع داد که آنها هم از بان ها تخفیف گرفتند .برآورد جمع
ک آنها مشک است اما باید حدود بیست یا سی بیلیکون مکارک باشکند .از آنجدایی کده
سیستم با حداقلی از تبلییات همراه است ،سیستم مناسبی است اما خطرهای حدادی نیدز
دارد .هنگامی که زمانی رسید که بان ها انباشته از این ور پارهها شدند دیگر تعهدی بده
سپردهگذارانشان نداشتند ،آنان مجبور بودند تدا اورا را در رایشک بانکک تنزید دهندد و
اورا در گردش ناگهان دو یا سه برابر شدند .این فرضدیه بده هدیچ وجده بیجدا نبدود .در
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حقیقت آن را در یادداشتی از جاند صداحبان صدنایع روهدر در ژوپدن  1937بده هیتلدر
دیدیم62.
در واقع ،خطری بسیار واقعی بود که حکومت رایش پس از آورید  1938از سیسدتم
حوالددهای «انجددام کددار» دسددت شسددت و بدده جددای آن «صورتحسددابهای تحددویلی»
خزانهداری را چاپ کرد .صورتحسابها تنها برای ی دورهی شش ماهه منتشر شدند و
مشمول تنزی رایش بانک نمیشدند ،انتشارشدان اکیددا محددود بده تعددادی بدود کده
میتوانسددت در موعدددی از منددابع بودجددهی «طبیعددی» بازپرداخددت شددود ،و مقدددار
صورتحسابهای منتشره باید آشکار میبدود .در اوت  ،1938ایدن صورتحسدابها بده
مجموع سی و هشت بیلیون مار رسید63.
اما هرگاه که موعد این کاغذهای کوتاهمدت به سر برسد دولت فاشیستی مجبور به امادا
دادن میشود .حوالهها و اورا قرضهی خزانهداری بیشتری به گردش درآمدد .تاریخهدای
سررسید ،مخاطرهآمیزتر میشد ،رشد خطرها به راحتی به چاپ پول کاغذی منجر میشد
و خطر بزرگتر ،تورم اعتباری د تورم پنهان د بود که تبدی به تورم آشکار میشدد .بندابراین
دولت فاشیستی کوشید تا وامهای شناور خود را «تبدی به سرمایه» کند د یعنی آنها را به
وامهددای طوزنی مدددت تیییددر دهددد و تعهدشددان را بدده آینددده واگددذارد و از راه فشددار و بددا
قرضهای اجباری موفو به انجام آن شد.
دولددت بددا اجبددار دارایددان بدده خریددد اورا طوزنیمدددت ،نظددارتی شدددید بددر تمددام
مؤسسههای مالی که امور پساندازی انجام میدادند د صندو های پسانداز و بان ها و
دیگر مؤسسههای نیمهدولتی د برقرار ساخت .هم در ایتالیا و هم در آلمدان ،ایدن نظدارت
هدف ضمنی «حمایت از اندوخته» را داشت ،دولت فرض میکرد که مؤسسههای مدالی
آنقدر سرمایه ی شناور دارند تا تعهدهای خود را بپردازند اما واقعیدت چیدز دیگدری بیود.
حو نظارت دولت بر مدیریت این مؤسسهها ،برای دولت ممکدن میسداخت تدا مطمدئن
شود که تمام نقدینگی موجود پرداختکنندگان به اختیار دولت گذارده میشدود .خالصده
آنکه دولدت فاشیسدتی دارنددگان اندوختدههای کدم و متوسدط را مجبدور میسداخت تدا
اندوختههایشان را د نقددینگی در دسترسشدان را دد بده کاغدذهای دولتدی تبددی نمایندد،
درآمدی کده هدر روزه بیشتدر قددرت خریددش را از دسدت مدیداد و در مدواردی چدون
ورشکستگی حکومت یا بحران مالی چون هوایی رقیو محو میشد.
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این اجبار به مرات رنجآورتر و نامنصفانهتر است چراکه سرمایهی کالن بهتنهایی یا با
تصادف از آن میگریزد .در واقع ،آقایدان صدنعت سدنگین سدودهای بیشدماری را کده از
شرایط جنگی دولت نصی میبردندد از برگدههای ترازشدان پنهدان مدیداشیتند ،آندان بدا
سرمایهگذاری دوباره در کس و کارشان و استفادهی از آن برای کار گذاشتن دستگاههای
تولیدی جدید ،در شتاب بازگرداندن این سودها به «ارزشهدای واقعدی» بودنید .بندابراین
تسلیم بازوی قدرتمند دولت شدند.
در ایتالیا
با قانون دهم فوریهی  ،1927صندو های پسانداز که پول قاب توجهی داشدتند (حددود
سی و چهار بیلیدون لیدره در  )1934دوبداره سدازماندهی شدده ،در هدم ادغدام شدده ،در
فدراسیونهای ایالتی و منطقهای گروهبندی گردیده و زیر سرپرستی دولت قرار گرفتند .بده
روشی مشابه ،دولت به عنوان بازترین مقام مدیریتی ،در مددیریت مؤسسدههدای مسدتق
پیشگفتهای چون مؤسسهی ملی بیمه ،مؤسسهی جبران حوادث کارگری و غیدره مداخلده
کرد .حکمهای قانونی هفتم سپتامبر و ششم نوامبر  ،1926نه فقط بان هدا را مجبدور بده
دادن ترازنامه های ماهیانه و سالیانه به بان ایتالیا کرد که آنان را وادار به بازرسی از جان
این بان ساخت .وزیر مالی میتوانست پروانهی تیسیس طفرهروندگان از این بازرسدی را
باط کند.
در پایان سال  ،1935خودداری صندو ها و بان های تجاری از پسانداز ،بهشددت
محدود شد .در مارس  ،1936نیاز به فراهم ساختن «سرمایهی جدید» بدرای هزیندههای
جنگ اتیوپی به اجباری کدردن بازرسدی مؤسسدههای اعتبداری منجدر شدد و «سدرویس
بازرسی برای حفاظت از پساندازها و افزایش اعتبارها» پدید آمد .تمام مؤسسههای دارای
موجددودی و مؤسسدده های اعتبدداری زیددر نظددارت ایددن سددرویس بازرسددی بودنددد و بایددد
ترازنامههای خود را نشان میدادند و بازرسیهای دورهای را میپذیرفتند64.
این سیستم جذب تمدام مقدادیر موجدودی در وامهدای اجبداری را ممکدن سداخت.
وامهای اجباری ضربهای سنگین بر مالکان اندوختههای کم و متوسط و مالکدان امدال
غیرمنقول زد اما صنعت سنگین از آن گریخت .نمیتوان انکار کرد که حکمی در ماه اوت
 1935به شرکتها دستور داد تا تمام سودهای بیشتر از  6درصد سهام پرداختنشدهشان
را در اورا بهادار دولتی سرمایهگذاری کنند( .حکم بعدی در ماه اکتبر  6 ،1937درصدد
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را به  8درصد تبدی کرد ).اما شرکتهای بزرگ سودهای تسلیحاتی بیشمارشان را توزیع
نکردند .آنها را در دفاتر حساب پنهان و بنابراین از تعهد تبددی کردنشیان بده کاغدذهای
دولتی شانه خالی کردند.
در آلمان
وزیر مالی ،اشورین فن کروزیگ  Schwerin Von Krosigkگفدت« :تمدام اندوختدههای
مردم آلمان باید در خدمت تسلیح دوبداره باشدد» 65.صدندو های پساندداز کده مبدالک
هنگفتی (حدود سیزده بیلیون مار ) داشتند با قدانون پدنجم دسدامبر  1934زیدر نظدارت
شدید دولت قرار گرفتند .آنان تابع نظارت «ادارهی کنترل مؤسسههای اعتباری» بودند کده
دفترهای مرکزیش در رایش بانک قرار داشد و میتوانست هرگونه اطالعداتی درخواسدت
کند« .ادارهی کنترل» دستورالعم هایی بده سدرمایهگذاران صدندو های زیرمجموعدهاش
میداد 66.این اقدامات از بیرون کشدیدن مبدالک بسدیار زیداد از جاند پرداختکننددگان
موجودیها ،جلوگیری میکرد.
دولت در مدیریت مؤسسههای بهنسبه مستقلی چون مؤسسهی ملی بیمهی بهداشتی،
بیمهی بیکاری ،جبران [حوادث] کارگری و غیره دخالت میکرد .همینکه ذخیدرهی مدالی
بان ها بالک بر حدود دو بیلیون مار میشد ،بنا بر قانون پنجم دسامبر  1934مجبور بده
[پذیرش] نظارت شدید دولتی میشدند .آنان نه فقط باید گاهگاهی ترازنامدههای خدود را
به «ادارهی کنترل» میدادند بلکه باید همهگونه بازرسی و آزمایشدی را تحمد میکردندد.
دولت نیز به دقت بر تمام حسابهای بان ها ،یکییکی ،نظارت میکرد .اگدر ضدرورت
داشت بهاجبار مانع از عملکردشان میشد و مقرر میداشت که تمام نقدینگی موجدود در
بان به اورا دولتی تبدی شوند 67.در این رهگذر باید توجده داشدت کده ایدن اقددامات
عمدتا ویژگیهای بانکداری آلمان را تیییر داد« :به جای آنکه چون سابو نقدش ممتدازی
در توزیددع اعتبددار ب درای اقتصدداد خصوصددی بددازی کننددد ،واقعددا تبدددی بدده شددرکتهای
نگهدارندهی اورا بهادار شدند و تبدی به بدنههایی گردیدند که بیشدتر کدار خزاندهداری
عمومی را تسهی میکردند»68.
سیستم ممکن میساخت تا بر پساندازهای آلمانیان مالیات ببندند .هر کجدا رایدش
برای مسدتهل کیردن وامهدای کوتاهمددت خدود نیداز بده قدرض داشدت آن را در مندابع
صندو های پسانداز ،مؤسسههای نیمه دولتدی و بان هدای تجداری بدزرگ حفدر کدرد.
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بنابراین رایش به سختی آینده را گرو گذاشت .برآورد شده که کارآیی سازنهی ایدن وامهدا
(سود و استهال ) که در سال  1936به صد و پنجاه و هشت میلیدون مدار میرسدید در
سال  1944به هزار و دویست و بیست میلیون مار و حتی در سالهای بعد بده بیشدتر از
آن رسید69.
بنابراین پساندازهای کم و متوسط در خدمت رایش سوم درآمدند و مجبور به خریدد
اورا دولتی با ارزش اسمی شدند درحالیکه صنعت کدالن سدودهای بیشدمارش را بده
«ارزش واقعی» تبدی میکرد .باید خاطرنشان کرد که قانون چهارم دسامبر  1937به اجرا
درآمد و شرکتها را مل م کرد ما سودهای بیش از شش یا نه درصدی سدرمایهی پرداخدت
شدهشان را در حساب ویژهای در گلددسیکونت بانک  Golddiskont Bankبگذارند تا در
اورا بهادار سرمایهگذاری شود .امدا آقایدان صدنعت سدنگین مشدکلی بیا پنهدان داشدتن
سودهایشان در حسابها و بعد تسلیم شدن به قانون نداشدتند .آنهدا در واقدع عملیدات
«استهالکی» شگفت آوری انجام دادند .تجهیزاتی که به طور طبیعی در ده یا پدانزده سدال
مستهل میشدند در دو یا سه سال فرسوده شدند .در چهار سال صنعت معدن رنکیش کک
وستفالیا  Rhenish-Westphaliaموفو به «استهال » بدیش از نیمدی از ارزش سدرمایهی
اسمیاش شد .در سال  ،1937استهال ماشینآزت ا .گ .فداربن  I. G. Farbenبده 28
درصد ارزش کلی ماشینازت و استهال تراست راینمتکال کک بوئرزیکگ Rheinmetall-
 Boersigبه  27درصد ارزش کلی دارایی اسمیاش رسید و ...صنعت سنگین آنقدر خدام
نبود تا سودهایش را در اورا دولتی که ی شبه تمام ارزشش را از دسدت مدیداد بده کدار
اندازد و ترجیح داد آن را به تیمین تجهیزات جدید تولیدی اختصاص دهد .این نیز بیش
روزی کمارزش میشد ،اما آهن آهن است و بیشتر از کاغذپاره میارزد 70.از این رو جای
شگفتی نیست که قانون چهارم دسامبر  1934حساب ویدژهای در باند گلددیسککونت
بانک باز کرد ،که در سال  1935و  1936تنها سی میلیون مار موجودی داشت و دوازده
میلیون آن از جان رایش بانک پرداخت شد71.
اما سرمایهی شناور وامهای طوزنیمددت محددود بدود .پسانددازهای موجدود سدالیانه
پایانناپذیر نیستند .دولت فاشیستی برای تسویهی وامهای کوتاهمدت خود سر موعدد ،بده
عالوهی وامهای اجباری ،به مالیاتدهندگان فشار دیگری میآورد .هم در ایتالیا و هدم در
آلمان ،تودهی مردم که مالیاتها خردشان کردهاند ،مادام که وابسته به انگ های مالیاندد
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دیگر نمی توانند فشار دیگری را بدون خطر متحم شوند .بنابراین دولت فاشیستی که تنها
نگرانیاش تا به امروز اهدای معافیت مالیاتی به طبقات دارا میباشد برخالف مید خدود
مجبور است تا تحصی داران مالیاتی را پی آندان بفرسدتد .هندوز کمتدرین تبعدیض قدرین
اربابان صنعت سنگین اسدت کده سدودها و ارزشهدای افزودهشدان را هوشدمندانه پنهدان
داشتهاند .بنابراین دولت فاشیستی خود را درگیر بالتکلیفدی میبیندد :از سدویی ،نیازهدای
تسلیح دوباره و خودکفایی استهال شدیدی برای تولیدکنندگان بزرگ بده بدار مدیآورد و
سب سرمایهگذاری دوبارهی سودهایشان در کارخانههای خودشدان بدرای پیشدبرد تولیدد
میگردد و از سوی دیگر نیازهای دولتی فراهم آورندهی امور مالی ،فوری باز میگردندد و
به هر قیمتی نیاز به پر کردن سوراخهای خزانهداری دارند تا شرکتها نتوانند از بار مالیات
شانه خالی کنند .دولت فاشیستی در دام این دو نیاز متااد ،از کنترل هیوزوار بر صدنعت
کالن د که میتوانست به راحتی با مالیات بستن بر شرکتهای آن عایدی کاملی از این راه
داشته باشد د خودداری میورزد72.
در ایتالیا
حکمددی قددانونی در نددوزدهم دسددامبر  ،1937بددر سددرمایهی اسددمی و ارزش افددزودهی
شرکتهای تجاری مالیات استثنایی  10درصدی بست (این نرخ برای شرکتهایی کده در
سه سال آخر مالی کسر بودجه داشته باشند تا سهچهارم و بدرای شدرکتهایی کده آخدرین
ترازنامهشان کسر بودجه نشان دهد تا نصف پایین آمد) .مالیات باید در پانزده قسدط بدین
دهم مارس  1938تا دهم ژوپن  1940پرداخت میشد .اما همه نوع معافیت و پداداش در
نظر گرفته شده بود .نیمی از مالیات میتوانست با سرریز کردن مقداری از سهام شرکت به
حساب دولت پرداخت شود و شرکتها مجداز بده اصدالح ترازنامهشدان بودندد (کداهش
ارزش لیره را در نظدر بگیریدد) و ارزشهدای افزودهشدان را در شدرایط مشخصدی توزیدع
میکردند .این مالیات سه تا شش بیلیون لیره سود داشت.
در آلمان
در سپتامبر  ،1936مالیات بر درآمد شرکتهایی با درآمد بیش از صدد هدزار مدار  ،کده
پیشتر  20درصد درآمدشان میشد ،به  30درصد رسید .در سیام ژوییهی  1938بده 35
درصد همان سال رسید و در سال  1939و  40 ،1940درصد شد .ایدن مالیدات در سدال
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 1937هزار و پانصد و پنجاه و سه میلیون مار عایدی داشت.
در اوت  ،1938سخن از ایجاد مالیات جدیدی بده ندام «ور اشکتوئر »Wehr Steuer
(مالیات دفاع ملی) بود که تا  30درصد درآمد شخصی را شام میشد73.
تقریبددا تمددام گزارشهددای سددالیانهی شددرکتهای بددزرگ در آغدداز سددال  1938از
مالیاتهای روزافزون شکایت داشتند 74.در واقدع ،بدار مالیداتی کده در سدال مدالی -29
 18/5 ،1928درصد درآمد ملی آلمان بود ،در سال  1937به  28/6درصد رسید .درآمدد
مالیاتی در سال مالی  1937-38با چهارده بیلیون مار  ،بیش از دو برابر رقم نسبی سدال
مالی  1933-34بود .اما سرمایهی کالن تا به امروز در قبال سدودهای بیشدمار خدود از
افزایش بیحد و حصر ظرفیت مالیاتی ،تنها مشارکتی کوچ را متحم شده است.
8
مسیله این نیست که این تدبیرها چقدر متنوعند ،استادانه یا حتدی پرجسدارتند؛ تمدام ایدن
تدبیرها از کینهتوزی با قوانین قدیمی اقتصاد سیاسی پدید آمدهاندد .کمکدم تدورم پنهدان،
همان اثرات تورم آشکار را دارد :قدرت هرید پول کم میشود .اما فاشیسم میخواهد ایدن
کاهش را پنهان دارد یا دستکم تا آنجا که ممکن است لحظهای ظهدور آشدکارش را بیه
عق بیندازد د و میخواهد تا آنجایی که ممکن است ارزش تصنعی پول جاری را حفدظ
کند و تا حد زیادی با وحشت پلیسی و رازداری ،در آن توفیو مییابد .امدا ایدن اقددامات
فو عادی تنها در مرزهای ملی مؤثرند و اثری در دنیای خارج ندارند .بندابراین فاشیسدم
به تدبیری جدید روی میآورد :دیواری دور تا دور پول ملی میکشد.
در ایتالیا
پس از سال  ،1934سقوط واقعی پول در فرار سدرمایه بده خدارج از کشدور و در نتیجدهی
سقوط طال که بهطور ثابت ذخیرههدای فلدزی باند ایتالیدا را کدم میکدرد آشدکار شدد.
ذخیرهی هفت هزار و صد و پنج میلیون لیرهای در پایان فوریهی ( 1934بدا دوازده هدزار و
صد و شش میلیون لیره در اول ژانویهی  1928مقایسه شود) به مقدار سه هزار و سیصدد و
نود و چهار میلیون در سی و یکم دسامبر  1935رسید.
برای حفظ ارزش پول ،فاشیسم مجبدور بده سداخت دیدواری دور تدا دور آن بدود .بدا
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اقدامات اساسی ،فرار سرمایه را قدغن کرد .در حکم قانونی بیسدت و هفدتم مدی ،1934
نظارت شدیدی بر اورا بهادار خارجی متعلو به ایتالیاییها وضع کرد ،تمام معاملهها در
بورس و سهام خارجی را به جز آنهایی که برای نیازهای تجاری ضروری بودند ،منع کرد
و صادرات اسکناس و چ های بانکی ایتالیا را قدغن نمود .این اقدامات با حکدم هشدتم
دسامبر کده بیدان داشدت صدادرات مالالتجارههدای تحدویلی بده دولدت بایدد از جاند
بورسهای خارجی ،بان ها ،شرکتها ،مؤسسههای تجداری و اشدخاص خصوصدی بده
صورت وجه دریافت شود ،و آنها باید تمام اعتبارات خارجی خود را اعدالم کنندد و ایدن
اعتبارات را در اختیار «مؤسسهی بورس ملی» د یعنی خزانهداری د بگذارند تقویدت شدد.
هر تبعهی ایتالیا باید پیش از سی و یکم دسامبر موجودیاش را در بان ها یا شرکتهایی
که دفاتری بیرون از ایتالیا داشتند اعالم مینمدود .در مداه مدی  1935هدر ایتالیدایی دارای
اورا بهادار خارجی یا داخلی که در خارج چاپ شده بود باید آنهدا را بده باند ایتالیدا
می سپرد .در بیست و هشتم اوت تصمیم گرفته شد که تمام اورا بهادار خارجی متعلو به
ایتالیاییها به «مؤسسهی بورس ملی» واگذار شدوند و آنهیا بیه جدای آن  5درصدد اورا
قرضهی خزانهداری با موعد نه ساله دریافت کنند .و حکمی در هژدهم اکتبر ،تدر کدردن
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.
در پنجم اکتبر  ،1936موسولینی که در زمان تثبیدت  1927بده دفداع از لیدره «تدا آخدرین
قطرهی خونش» قسم خورده بود ،تصدمیم گرفدت تدا  41درصدد ندرخ سدال  ،1927آن را
کمارزش تر کند .اما این عم جراحی نیز پدول ایتالیدا را نجدات ندداد .سدقوط واقعدی آن
همچنان ادامه داشت.
در آلمان
پس از سال  ،1934سقوط واقعی پول آلمان نیز در فرار سدرمایه بده بیدرون و در نتیجدهی
سقوط طال نمایان شد که ضری طال به اسکناس را از  20درصد در پایان سال  1932بده
 1/5درصد در سی و یکم دسامبر  1934رساند.
حکومت ناسیونال سوسیالیستی باید با اقدامات اساسی از خروج سدرمایه جلدوگیری
می کرد تا ریزش طال را متوقف کند .این اقددامات بدا جلدوگیری جزپدی و سدپس کلدی از
پرداخت بهره به دیون تجاری خارجی آغاز شد .پس از اول ژوییهی  ،1934مهلت قانونی

252

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی
برگشتیها به داوز Dawes

کلی برای تمامی سندهای انتقالی مربوط به دیون تجاری شام
و وامهای یونگ  Youngاعالم شد (فاتحان آلمان ،بدا ایدن وامهدا «غرامدت» را بده دیدون
تجاری تبدی میکردند ،بنابراین آلمان را زیر بدار پرداخدت بهدره بده اورا قرضده داران و
استهال سرمایهی اصلی میبردند ).و در اول ژوییهی  1935این مهلت قدانونی تمدیدد
شد .حکمی در دوم اکتبر  ،1934مسافرت آلمانیها به خارج را با داشتن بیش از ده مار
قدغن اعالم کرد .و سرانجام حکم مشهور اول دسامبر « :1936هرک که تحت حکوزهی
قضایی آلمان ،آ گاهانه و از روی منافع رسیالنه و یا هر انگیزهی دیگکری ،دارایکی هکود را از
آلمان هار گرداند یا آنها را هالف مفاد قانونی در هار بگکذارد و بکه ایکن دلیکل سکبب
آسیب رساندن شدید به اقتصاد آلمان شود ،محکوم به مرگ است .دارایکیا نیکز توقیک

هواهد شد ».این حکم با حکم دیگری در پانزدهم دسامبر تقویت شد که به گناهکار ی
دورهی بخشودگی تا سی و یکم ژانویهی  1937میداد تا سرمایهی صادر شددهی خدود را
به میهن بازگرداند.
اما این اقدامات خار العاده ،آشکارا نتوانست از انقباض قدرت خرید مار در درون
دیوار جلوگیری کند .در ژوپن  ،1937صداحبان صدنایع روهدر در یادداشدتی خطداب بده
هیتلر 75برآورد کاهش ارزش  40درصدی کردند که دستکم باید  50درصد میبدود .امدا
رهبران ناسیونال [سوسیالیسم] در آلمان چون ایتالیاییها جر ت نداشتند تدا دوبداره ارزش
پول را کم کنند .آنان از اثدرات رواندی در هدراس بودندد و بده دلید خداطرات وحشدتنا
گذشته ،در سال  1937دکتر شاخت با غرور «مار را تنها پول کشوری بزرگ دانست کده
تا کنون کمارزش نشده اسدت 76».بدهعالوه ،کاسدتن ارزش پدول در آن شدرایط ،نده تنهدا
زیانهای روانی شدیدی وارد میآورد کده نداتوان از جلدوگیری از کداهش مسدتمر قددرت
خرید پول آلمان میبود .هرقدر که رایدش مبدالک سرسدامآوری در تسدلیح دوبداره هزینده
میکرد ،امید به ثبات ارزش واقعی مار حتی پس از کاهش ارزش آن بیهوده بود .مدار
در قفس شیشهای مهر و موم شدهی سحرآمیز خود به بقای مصنوعیاش ادامه داد.
9
هر تدبیری به دیگری منجر میشد .فاشیسم اکنون مجبور به دیوارکشی نه تنها اطراف پول
بلکه تمام اقتصاد ملی است .ممنوع کردن فدرار سدرمایه کدافی نیسدت .ززم اسدت تدا از
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سقوط طال که نیاز فوری وارداتی ،آن را برطرف نمیکند جلوگیری شود .فقط واردات مواد
مورد نیاز برای ساخت تسلیحات و کازهایی که در داخ تولید نمیشدوند مجداز اسدت،
دیگر واردات تنها به شرطی مجاز میباشد که تسلیحات ،بدورس در دسدترس خدارجی را
خالی نکرده باشد.
چنین سیستمی منجر به نظارت شدید دولتدی در تجدارت میشدود و از آنجدایی کده
فرآورده های داخلی باید جایگزین کازهای وارداتی شدوند ،دولدت مجبدور اسدت تدا بده
صورتی مصنوعی و با هزینهی گزاف ،صنایع جایگزین* بیافریند.
بنابراین فاشیسم بدون خواست خودکفایی ،نه [به سوی] خودکفایی آرمانی وعده داده
شده پیشتر از دستیازی به قدرت که «رضایت هر عاو جامعده را بدرآورده میکدرد» و
«کار را بر پول مقدم میشمرد» (بخش  )4بلکه به سوی انسدادی واقعی که به فقر تودهها
میانجامد و با وجود نظارت هیوزوار بر قیمتهدا گدرایش بده بداز رفدتن قیمتهدا دارد،
حرکت میکند.
در ایتالیا
در سال  ،1934تراز نامطلوب تجارت خارجی به دو و نیم بیلیون لیدره میرسدید .سدقوط
طال خطرنا بود .به عالوه در آغاز سال  1935تمدامی تجدارت خدارجی تدابع نیازهدای
نظامی بود .ززم بود «ملت ،ابزار ضروری برای پیروزی در جنگ را در دسدتور کدار خدود
قرار دهد 77».حکمی در هدژدهم فوریدهی  ،1935اجدازهی ورود همهگونده فرآوردههدای
خارجی را در مواقع الزام دولتی صادر کرد .واردکنندگان ابزار جنگدی بددون مشدک ایدن
مجوز را دریافت داشتند .امدا دیگدران بایدد مجدوز وارداتدی را از صدادرکنندگان بده وجده
صادراتی دریافت میداشتند.
حکومت فاشیستی به بهانهی «مطلوبترین حالت بدرای ملدت» ،توافقدات تجداری
پدید آمده با کشورهای خارجی را مردود شمرد و سیستمی پایاپای را جدایگزین آن کدرد و
کوشید تا خرید از کشورهای دیگر را محدود نمایدد تدا فدرآوردههدای ایتالیدایی در داخد
کشور به فروش برسند.
پس از اول اوت ،دولت انحصار خرید خارجی مواد خام معینی را در دسدت گرفدت:
*  ،ersatzجایگزین یا ترکیبی یا مصنوعی ،این واژه اغل دزلت بر کیفیت نامرغوب دارد.
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ذ غال ،مس ،قلع ،نیک  ،کتان ،پشدم ،نفدت سدیاه و از ایدن دسدت .در آغداز سدال 1936
ادارهای دولتی برای بورس خارجی با مسئولیت ویژهی تنظیم صدادرات و واردات تشدکی
شد .در دوم مارس  ،1937شورای عدالی فاشیسدتی تصدمیم بده «دسترسدی حدداکثر بده
خودکفایی تا آنجا که نیازهای نظامی و نیازهای شهری کامال برطرف شدوند» گرفدت .در
ژوپن  1937هییت مدیرهی «شرکت مالی صنعت آهن» کده تدازه تشدکی شدده بدود ایدن
تلگرام را از موسولینی دریافت داشت« :هدر بخشدی کده در راسدتای حدداکثر خودکفدایی
بکوشد ،بخش آهنین خواهد بود 78».در یازدهم اکتبر کمیتهی رستهای مرکدزی کده در ُرم
تشکی جلسه داد ،خود را «کمیسیون عدالی خودکفدایی» بدا هددف قطعدی «همکداری،
نظارت و انگیزش تمام فعالیتها ...برای رسیدن به خودکفایی» نامید79.
هزینهی این «خودکفایی» بسیار باز بود .صنایع جایگزین بدا مشدارکت ،کم هدای
مالی و تامین سود و غیره از جان دولت پدید آمد .به این صورت ،شرکتی بدرای تولیدد
بنزین ترکیبی به نام آتزیندا ناتزیونالکه ایدروجناتزیونکه کومبوسکتیبیلی کده عایددی  6تدا 8
درصدی را تامین میکرد تشکی شد .سه شرکت با هزینهی زیداد بدرای سداخت بندزین
ترکیبی از قیر طبیعی آلبانیایی  ،Albanلیگنیت توسکانی و سنگ رستی (شیست ورقدهای)
سیسی و غیره پدید آمدند.
اما برخالف تمام تالشها ،خودکفایی برای ایتالیای فقیر از مواد خام ممکن نساخت
تا بدون بقیهی دنیا گذران کند .در سال  ،1938تنها  10درصد ذغال مصرفی را تولیدد مدی
کرد و به ندرت توانمند به تولید بیش از ی سوم مایحتاجش در هر شرایطی بدود .صدنعت
آهن ایتالیا برای  50درصد مواد خام [مورد نیاز] خود به دیگر کشورها وابسته است .خدود
موسولینی این مطل را پذیرفت 80.در چهار ماه اول سال  ،1937ید میلیدون و سیصدد
هزار تن متری فرآوردههای نفتی وارد سداخت .در سدال  1938کمبدود گنددم بدین ده تدا
دوازده میلیون کویینتال* برآورد شد .تراز تجارت خارجی سال  1937کسری شش بیلیدون
لیرهای را که بسیار بازتر از سالهای گذشته بود نشان داد.
این حقیقت که بهرغم خودکفایی ،واردات بسیاری انجام میگرفدت ،اسدتفاده از هدر
وسیلهای برای تشویو صادرات را ززم میساخت .گوارنری  Guarneriوزیر در انتقادی از
* کویینتال برابر  100پوند در آمریکا و  112پوند در انگلستان یدا واحدد وزن معدادل  100کیلدوگرم (220/46
پوند).
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تراز نامطلوب تجاری در مجلس بیان داشت که واردات باید به حداقل مطل کاهش یابد.
تا آن جا که مربوط به برقراری تراز تجاری مطلوب بود ،این کار بسیار کم صورت پذیرفت.
صادرات تنها ماند و وزیر به ضرورت ُمبرم نبرد برای غلبه بر بازارهای جدید اصرار ورزید:
«یا صادرات یا نابودی!» 81اما تسهیالت اعطایی به صادرکنندگان به مصرف واقعدی خدود
نرسید .واردات مواد خام برای ساخت کازهای صادراتی پ از واردات مدواد خدام بدرای
تسلیحات و پیش از واردات مایحتاج مصرفی داخلی بود .صادرکنندگان پس از اجبدار بده
برگشت دادن  75درصد ارز خارجیای که برای حم بدا کشدتی دریافدت میداشدتند بده
دولت ،برای استفاده از  25درصد باقیمانده در وارد کردن مدواد خدامی آزادی داشدتند کده
پس از اینکه در کارخانهها برای ساخت فرآوردههای تولیددی بده کدار میرفتندد ،دوبداره
صادر شدنی باشند .مصرفکنندهی داخلی آخر از همه مورد توجه قرار میگرفت د [البته]
اگر ارز خارجیای باقی میماند.
محدودیتها و ضعفهای خودکفایی اینها بودند .بهعالوه ،خودکفایی بدرای رهبدران
فاشیستی نه نوشدارو بلکه چارهی موقتی بود .خبرنگار تان در رم نوشت« :رهبر حکومت
ایتالیا از منظری ُدگم به مشکل نگکاه نمیکنکد 82».او بده «حدداق ضدروری خودکفدایی»
ُ
راضی است .اما فاشیسم گرفتار زنجیری کشنده شده و چارهای هم ندارد.
در ضمن ،تودههای مردمی هزینهی تجربههای خود را میپردازند .هزینههای زنددگی
بهرغم نظارت بر قیمتها رو به افزایش است و کمیابی مواد ضروری د کازهای مصرفی د
وجود دارد .مصرف کننده فقط میتواند کمربندش را سفت کند.
در آلمان
در سال  ،1934تراز ن امطلوب تجاری آلمان بده دویسدت و هشدتاد و پدنج میلیدون مدار
رسید .تجارت خارجی نیز تابع نیازهای تسلیحاتی بود« .وزیر اقتصاد در واردات فلزات و
مواد خام مربوط به صنایع جنگی ،شکی به دل راه نمیداد اما واردات مدواد غدذایی مدورد
نیاز مردم را محدود کرد 83».پس از  1934حکومت رایش شروع به کاهش مقدار بدورس
خارجی در اختیار واردکنندگان کرد .قانون بیست و سوم مارس  ،1934ادارهی نظارتی بدا
قدرت اهدا یا لیو مجوزهدای وارداتدی را در مدورد هدر طبقهبنددی فرآوردههدای وارداتدی
خواستار شد .ادارههای نظارتی در نظارت کتان ،پشم ،کنف ،فلزات غیر آهنی ،پالسدتی
و مس موفو بودند .در یازدهم سپتامبر دکتر شاخت تصمیم بده افدزایش تعدداد ادارههدای
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نظارتی به بیست و پنج عددد گرفدت چنانکده تمدام واردات بددون اسدتثناء تدابع نظدارت
حکومتی شدند .هیچ چیز نمیتوانست بدون دخالت اولیهی اداره که بورسهای خدارجی
را در اختیار داشت وارد شود .واردات (به جز دربارهی مواد جدید مورد نیاز «دفاع ملدی»)
متناس با بورس خارجی به دست آمده از صادرات ،مجاز بود.
در بیست و ششم اوت  1934دکتر شاخت اعالم داشت کده تمدام توافقدات تجداری
پدید آمده از جان آلمان مدردود میباشدند د یدا از راه مدذاکره تیییدر مییابندد دد تدا بدا
سازمان های جدید تجارت خارجی هماهنگ شوند .بر این اساس ،آلمان باید از کشوری
خرید نماید که تا حدی کازی آلمان را جذب نماید.
در بیست و هفتم آوری  1936گورینگ خشن در تمام مسای مربوط به مدواد خدام و
بورس خدارجی اقتددار عدالی داشدت .هیتلدر در کنگدرهی ندورمبرگ در سدپتامبر ،1936
«برنامهی چهارساله» را اعالم کرد که آلمان را از بقیهی دنیا مستق میساخت و گورینگ
در ماه اکتبر به عنوان دیکتاتور «برنامهی چهارساله» برگزیده شد .او در دستوری «از تمدام
اختیارات ،شام بازترین اختیارات رایش و تمام بدنههای حزبدی» 84برخدوردار شدد .در
پایان نوامبر  1937پس از خروج دکتر شاخت از وزارت اقتصاد ملدی ،اجدرای «برنامدهی
چهارساله» در این وزارتخانه مستحی شد.
اجرای این برنامه نیاز به سرمایهگذاری بین شش تدا هشدت بیلیدون مدار داشدت85.
هرچند که سودمند بود اما مدورد توجده قدرار نگرفدت .آنچندان کده صداحبان صدنایع در
یادداشتی کمی طعنهآمیز به هیتلدر گفتندد« 86:دولدت برنامدهای بدرای مدواد خدام از نظدر
هزینههای تولیدی ندارد .در مواجهه با کمبود خطرنا مواد خام ،آنچه که قطعدی اسدت
مسیلهی کامال کمی است ».در واقع رایش از هیچ قربدانی کردندی خدودداری نکدرد و بدا
استفاده از هر روشی د سدرمایهگذاری مدالی ،یاراندههای مدالی ،معافیتهدای مالیداتی،
تامین قیمتها ،سفارشها و سودها و غیره د ایجاد صنایع جایگزین را تشویو کرد .برای
مثال ،برای شرکت براون کولن بنزین آ گ  Braun Kolen Benzin AGکه از لیگنیت بنزین
ترکیبددی میسدداخت ،اسددتهال ده سددالهی تجهی دزات و عایدددی  5درصدددی در وجددوه
سرمایهگذاری را تامین کرد 87.یازده کارخانه برای سداخت بندزین ترکیبدی از لیگنیدت و
ذغال و غیره ساخته شدند ،رایش نیز بخش اعظم سرمایهی هرمان گورینگ رایش ورککه
فوئر ارتزبرگباو اوند آیزنهوتن را که در ژوییهی  1937بدرای تولیدد سدنگ معددن آهدن بدا
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درجهی خلوص کم تیسیس شد تیمین کرد.
اما این تالش عظیم در قیمتها با محدودیتهای جدی روبهرو شدد .هزیندهی زیداد
بسیاری از فرآوردههای ترکیبی ،جایگزینی آنهدا را بدا فرآوردههدای طبیعدی زمدان صدلح
مشک ساخت .برای مثال قیمت حداق بنزین ترکیبی لئونا  Leunaدر آغاز سال  1936در
بندر هامبورگ بر اساس نظر ژنرال سرینی  ،General Serrignyصد و چه فران در هدر
ده هزار لیتر بود ،درحالی که قیمت بنزین طبیعی بیست و دو فران در ده هزار لیتر بدود88.
حتی با فرض این که قیمت بنزین طبیعی از آن زمان پدایین آمدده باشدد ،اخدتالف قیمدت
همچنان شدید است .خبرنگدار بخدش آلمدانی روزنامدهی تتان نوشدت« :اگدر اخدتالف
قیمتها همینطور باقی بماند د که اختالف قاب توجهی است دد آندان خدود را بده تولیدد
مقادیر کمی از فرآوردههای جدید محدود میکنند اما کارخانهها برای افزایش سرسدامآور
فرآوردههایشان در زمان جنگ تجهیز و کم میشوند89»...
اما این تالشهای ت آلود ،این هزینههای هنگفدت در برداشدتن «یدو خدارجی» از
گرده ی آلمان توفیقی به دست نیاوردند .چراکه در آلمان ،صنعت بدون داشدتن مدواد خدام
ضروری تولید میکند .سرهنگ تومداس ،ریدیس ادارهی اقتصداد جندگ وزارت جندگ در
سخنرانیای پذیرفت که« :نه از طریو بهرهبرداری از منابع ملدی شدام ارسکاتز  ersatzیدا
مواد ترکیبی و نه از راه به حداق رساندن نیازهای کشدور ،نمیتکوان تکا حکد توقک کامکل
واردات کشور را مستقل کرد 90».در سال  ،1937تولید ملی تنهدا  20تدا  25درصدد نیداز
برای مواد خام را تیمین مینمود .حتی با «برنامهی چهارساله» قدادر بده تدیمین  30تدا 40
درصد میشدند و نه بیشتر .در مطلوبترین شرایط ،تولید مواد معدنی فلزی میتوانسدت
در بیشترین [حد خود]  50درصد نیازها را تیمین نماید .در سال  1937تولید آهدن هفدت
میلیون تن متری بود درحالیکه میزان مصدرف آن بیسدت و هشدت میلیدون بدود .تولیدد
سوختهای مایع (طبیعی و ترکیبی) حتی  50درصد نیازها را برآورده نمیکدرد .در زمدان
جنگ ،رایش سوم به دلی این کمبودهای جدی بهرغم پیروزی و امکاناتش ،بدیش از حدد
زخمپذیر نشان داد.
برخالف این اقدامات ،تراز تجاری نیمهی اول سال  ،1938هرچند کده از سده سدال
پیشتر از خود بهتر بود ،صد و چهارده میلیون مار کسری نشان داد.
از آن جایی که واردات همچنان زیداد بدود تدراز تجداری تنهدا بدا صدادرات روزافدزون

258

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

میتوانست مطلوبتر شود .ززم بود تا به هر قیمتی بازارهای خارجی پیدا شوند ،اما ایدن
عم تنها با شکستن قیمتهای فراوردههای آلمان در خارج به صورت مصنوعی و فروش
آنها به ضرر میسر بود د یعنی با به فقر کشاندن کشور .حکمی در اول ژوییهی  1935بده
وزیر اقتصاد اختیار داد تا برای صندو « صادرات و فدروش بده بهدای کمتدر در خدارج»*
مالیات سالیانه ی هفتصد و بیست میلیون مارکی برای تمدام صدنایع آلمدان وضدع کندد و
دولت ب ه این مبلک سیصد میلیون مار افزود .از این صندو  ،بخشودگی متناس با ضرر
صادرکنندگان به آنان پرداخت شد و آنان را قادر به شکستن قیمتهای فروش خدود از 25
تا  50درصد زیر قیمتهای داخلی ساخت .اما این مالیات بر صدنایع درواقدع بکر تمکامی
مصرفکنندگان تحمی شد« .محاف صنعتی به امکان انجام این فددارکاری بکزرگ بکدون
افزایش شدید در هزینههای داهلی اعتقادی ندارند [چراکه] الزاما به افزایشی در هزینههای
زندگی بازتاب مییابد91».
وقتی دوباره در سال  1938تراز تجاری ندامطلوب شدد ،فوند  Funkوزیدر اقتصداد
تصمیم به افزایش مقدار ارز خارجی تخصیص یافته به صادرکنندگان برای وارد کردن مواد
خام مورد نیاز کارخانههایشدان گرفدت 92.همچدون ایتالیدا ،در اینجدا نیدز در توزیدع ارز
خارجی ،مصرفکنندهی داخلی آخر صف قرار داشت.
اینها نتایج خودکفایی آلمان بودند .اگر راستش را بخواهید ،دکتر شاخت با توسد بده
این نتایج هرگز این مسیله را چیزی جز تددبیری ناخوشدایند ندانسدت .او هرگدز از تکدرار
اینکه خودکفایی را به خودی خود نمیپسندد و اینکه او ارتباطات بینالمللی قانونمندد و
پویا را ترجیح میدهد دست برنداشت 93.او خودکفایی را «تدبیر شخصی کده مجبدور بده
پناه بردن به شرایط خاصی است» میدانست نه «ی سیستم اقتصادی واقعی94».
همچون ایتالیدا ،تودههدای مردمدی هزیندهی ایدن اقتصداد بسدته را پرداخدت کردندد.
ضروریات زندگی کمیاب یا گران بودند یا هر دو با هم .به اینهدا بایدد افدزایش غیرمنطقدی
قیمتها را افزود و کاهش کازها را نیز در نظر گرفت د افزایشی که رشد عملی قیمتها را
تا  10یا  15درصد به بار میآورد 95.کمیابی بهویژه در فرآوردههای غذایی (کره ،چربیها،
گوشت خو ) محسوس بود که آلمان را محتاج کشورهای خارجی کدرد و واردات آنهدا
بهشدت محدود بود .گورینگ میگفت« :برای ما تسلیحسازی دوباره به قیمت تالشهای
* دامپینگ .dumping
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غولآسا است .ما نیاز به مواد خام داریم که آنها را از خارج فراهم میکنیم .باید بدانیم که
ارز خارجی مان را باید برای خرید مواد معدنی یا چیزهای دیگر مصرف کنیم .یا باید کدره
بخریم و آزادیمان را از دست بدهیم یا آزادی را برگزینیم و کدره را از دسدت بددهیم96»...
گوبلز نیز اینگونه مصرفکنندهی ناراضی را نصیحت میکرد« :بیاییدد کمربنددهایمان را
سفت کنیم! برایمان مفید است!»97
10
بنابراین فاشیسم از تدبیری به تدبیر دیگر د نه از پس تئوری از پدیش طدرح شدده بلکده بده
روشی کامال تجربدی و شداید بددون پیشبیندی ایینکده افدراط در نظدامیگری ،بده کجدا
میکشاندش د درست مث کشورهای درگیر جنگ سالهای  1914تدا  1918بده «اقتصداد
جنگ» رسید .تنها تفاوت امروز و دیروز این است کده اقتصداد  1914-1918درسدت بده
معنی واقعی کلمه ،اقتصاد زمان جنگ بود درحالیکده اقتصداد کندونی فاشیسدتی اقتصداد
جنگ در زمان صل است98.
پس از  1919که صلح شد ،سرمایهداران ناشدکیبا در بازیدابی آزادی عمد کاملشدان
پایان «اقتصاد جنگ» را خواستار شدند ،حتی موسولینی و روزنامدهاش پوپولتو دیتالیتا از
جان آنان برای مبارزه در برابر «دولتگرایی» میراث جنگ ،کم مدالی شدد 99.اکندون
فاشیسم در نتیجهی کم مالی بنگاههای کالن اقتصادی در قدرت است .و چه میکند؟
یا بهتر بگوییم مجبور به انجام چه کاری است؟ احیای «اقتصاد جنگ».
ویژگی قاب تمیز این اقتصاد ،گسترش مداوم عم دولتی است .دولدت راهبدر عدالی
ک اقتصداد اسدت .دولدت تنهدا مصدرفکنندهی صدنعت میشدود و تمدام اندوختدههای
خصوصی را بلوکه میکند ،تجارت خارجی را به خود منحصر کرده ،بر قیمتها نظارت و
آزادانه کارها را واگذار میکند .دولت مواد خام را تخصیص میدهد و این دولت است که
تصمیم میگیرد در کدام بخش اقتصاد سرمایهگذاریهای جدید ززم است و تصدمیم بده
احداث کارخانههای جدید میگیرد و غیره و غیره ...موسولینی میگفدت« :مدا بده جدایی
رسیده ایم که کافی است ...دولت فقط بیست و چهار ساعت به خدواب رود تدا منجدر بده
فاجعهای بزرگ شود 100».و در آلمدان بندا بدر گفتدهی دکتدر شداخت« :بدیش از گذشدته،
انسانها بدون دولت هیچ نیستند« 101»...تنها دولت میتواند زمامدار امور باشد102».
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دولت اقتصاد را هدایت کرد .اما پشت این پریشاناحوالی ،این دولت ،چیست؟ چه کسی
دولت را هددایت می کدرد؟ آشدکارا بوروکراسدی دولدت فاشیسدتی نداتوان از حد چندین
مشکالت جدید و پیچیدهی اقتصادی بدود کده سدر برمیآوردندد .آنچنانکده تتان گفتده:
«هویداست که اگر دولت ادارهی اقتصاد ملی را بده عهدده بگیدرد ،بایدد دسدتگاه اجرایدی
بینهایت پیچیدهتری از آنچه امروز دارد داشته باشد» 103.بنابراین بوروکراسی درحالیکه
نمایش اسدتقالل میرورانده را بدازی میکندد ،میگدذارد تدا «صدالحان» دد یعنکی آقایکان
سرمایهدار د آن را «نصیحت» کنند .آنان فرماندگان عدالی اقتصداد دولتدی میشدوند .ایدن
فرماندهی دیگر چدون گذشدته پنهدان نیسدت بلکده رسکمی اسدت .بدین آندان و دسدتگاه
بوروکراتی تماس دایمی برقرار است .آنان دیکته میکنند و بوروکراسی اجدرا .ایدن نقدش
واقعی «رستههای» پدید آمدده در ایتالیدا بدا قدانون چهدارم فوریدهی  1934و «گروههدای
حرفهای» آلمان با قانون بیست و هفدتم فوریدهی  ،1934نسدخههای اصد «کمیتدههای
سازماندهی» مارشال پتن  Petainبود.
هدف عیان «رستههای» ایتالیا چه بود؟ «مشورت در تمام مسایلی که به هر نحدو بده
اقتصاد مربوطند .برای آن تشکی شده بود که هر کجا مقامات عمومی نگران نیداز داشدته
باشددند ،بدده آنددان مشددورت بدهددد 104».و هدددف عیددان «گروههددای حرفددهای» آلمددان؟
«سازماندهی تماس منظم بین صاحبان صنایع و سرویسهای وزارت اقتصاد105».
درون «رستهها» و «گروههای حرفهای» مسای مربوط به اقتصاد «جنگ» به اشدترا
از جان صنایع و بوروکراسی دولتی تعیین میشدند :تقسیم سهمیهی واردات مدواد خدام
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
خود در نظر میگیرند.
در ایتالیا
در سال  1934به «رستههای» ایتالیا وظیفهی تشکی کنسرسدیومهایی بدرای خریدد مدواد
خام از بازارهای جهانی سپرده شد تا [ایدن مدواد را] بدین کارخاندهداران مختلدف تقسدیم
کنند 106.پس از فوریهی  1935که محدودیتهای وارداتی آغاز شدد ،پخدش سدهمیهها و
پروانههای وارداتی به «کمیتهای با پایهی رستهای» واگذار شد 107.در آغداز  1936اعدالم
شد که «کمیتههای فنی رستهای آمادهاندد و حدداکثر بهرهبدرداری از تمدامی اندوختدهها و
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صنایع ملی را انجام میدهند ...وظیفهی رستهها هددایت باثبدات بده سدوی ایدن اهدداف
است 108».برای مثال رستهی صنعت ماشینی و متالورژی بهویژه موظف بده حد مشدک
فلزات ویژه در ساخت هواپیما بود 109.در یازدهم اکتبر  1937چنانکه دیددهایم ،کمیتدهی
رسددتهای مرکددزی مرک د از نمایندددگان بیسددت و دو رسددته تبدددی بدده «کمیسددیون عددالی
خودکفایی» با قدرت فراوان شد .همزمان «رسدتهها» در جسدتوجوی کداهش هزیندهی
تولید به منظدور افدزایش صدادرات بودندد .جورنالته دیتالیتا  Giornale d’Italiaنوشدت:
«رستههای جدید پایهای مطلدوب بدرای مطالعدهی همهجانبده و عمد همکارانده فدراهم
آوردهاند که مسای [صادراتی] در هر مرحلهی تولید نیازمند آنند110».
«گروههددای حرفددهای» کدده رسسایشددان «اغل د در عم د همددان رسسددای کارت هددا
بودند» ،111پس از سپتامبر  1934بهدقت با ادارههای متعدد نظارت بیر واردات کده همدان
زمان تیسیس شده بودند همکاری میکردند .دولت با همکاری نزدی بدا آندان برنامدهی
عظیم خود برای تولید جایگزین را تکمی کرد .وقتی صندو صادرات و فروش بده بهدای
کمتر در خارج در سال  1935تیسیس شد تا به صادرات رونو دهد« ،گروههای حرفهای»
هم در تشکی این صندو و هدم در قطعهقطعده کدردنش میدان صدادرکنندگان همکداری
میکردند .یکی از اهداف عمدهی آنان عبارت بود از «پیشرفت سریع و منطقی صادرات»
(کسلر  )Kesslerو «پیشرفت صادرات به هر وسیلهای» (فن در گلتز و شاخت).
11
اما معدودی نادان همچنان بر این باور بودند که در رژیدم فاشیسدتی ،سدرمایهداران بدزرگ
قدرتی فراتر از دولت ندارند بلکه در عوض دولت با میلهای آهنی بدر سدرمایهداران حکدم
میراند .این توهم مصرانه از کجا میآید؟ عوام فاشیست مشارکت وسیعی در گسترش آن
داشتند .درواقع آنان آرزوهایشان را واقعی میپندارند و از دیگدران میخواهندد کده چندین
کنند .درواقع میخواهند نقشها را عوض کنند و از «اقتصداد جندگ» و «رسدتهها» سدود
جویند تا سرمایهداری را تابع قوانین مقتدرانهی دولتی یعنی هودشان سازند .آنان به عنوان
اربابان اقتصادی میخواهند که ثروت و قدرت داشته باشند .کمی عوامفریبی زبانی بدرای
تخفیف نارضایتی زیردستانشان مفید به نظر میرسد .اما دیگر در این زمینه نمیتوانند بدر
کسانی که از حرف به عم میرسند مددیریتی داشدته باشدند .سدرمایهداران در برابدر ایدن
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ادعاها بهشدت از خود دفاع میکنند .آنها با اعتقاد به آزادی اقتصادی ،اقتصداد جندگ را
تنها به اجبار شرایط میپذیرند و اصرار دارند که ناخدای آن باشند .و بیکار نمیمانندد تدا
عوام از این موقعیت سود جسته ،آنها را در «دولدتگرایی» فقیرتدری زنددانی کنندد .ایدن
سرمایهداران در هراسند که «رستهها» یا «گروههدای حرفدهای» از اهدداف اساسدی خدود
منحرف شده در فاا و زمان بهشدت محدود شوند و به ایدن ترتید در دام خدود گرفتدار
آیند .قانونگذاران دولت فاشیستی رسما تمامی گرایشات «سوسیالیسکتی» را محککوم و رد
میکنند .آنان بین اقدامات موقتی که ممکن است سدرمایهداری بده آن دسدت دراز کندد و
رسیاهای بیهودهی کسانی که پس از توطئهای از پیش طرحریدزی شدده میخواسدتند ایدن
«دولتگرایی» را به سیستم پیشین برگردانند ،خط فاصلی کشیدند.
در ایتالیا
الوورو فاشیستا ادعا میکرد که در سیستم «رستهای» گوندهای «بورژواسدتیزی» و «گدذار
واقعا انقالبی اقتصاد ملی» قاب مشاهده است 112.خبرنگدار تتان در رم نوشدت« :برخدی
فاشیستها حتی در مصوبهها نیز فرصتی عالی بدرای سرعتبخشدی بده اجدرای سیسدتم
رسته ای و تدن دردادن تمدامی مدردم ،بددون تفداوت بدین فقیدر و غندی بده مصدالح ملدی
یافتهاند113»...
سرمایهی کالن در برابر چندین گرایشهدایی ،واکدنش خشدنی نشدان داد .فدراسدیون
صنایع ،سازمان خصوصی کارفرمایان به بقای مستق از «رستهها» ادامده داد ،اگرچده در
«دولت رستهای» موقعیت قانونی نداشت .کنگرهی سازنهی خود را برگزار میکرد و حتدی
در کنگرهی سال  1934به حاور شخص ای دوچه مستفیض شد .رییس کنگدره ،پیرلدی
 Pirelliاز فرصت استفاده کرد تا به یاد نمایندهی دولت بیاورد که نباید در مددیریت تولیدد
دخالت کند .بیش دخالت دولت در برخی مواقع ضروری است د مثال برای نجات ی
شرکت از ورشکستگی د اما «این نیازی عمومی نیست د قدوانین اقتصدادی نبایدد نقدض
شوند ».و کارفرمایان هرگز نباید «از اصول مالکیت خصوصی و ابتکارهای فردی» عدول
نمایند114.
دوچه تامینهایش را چند برابر کرد .رستهها در ایتالیا صرفا بدنههایی بدرای تمداس
برقرار کردن بین دولت و صاحبان صنایع شدند د همین و تمام .آنان صدنایع خصوصدی را
انحصاری نکردند و نمیتوانستند به خودی خود تولید را مدیریت کنندد .موسدولینی قدول
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رسمی داد« :آیا باید دوباره تکرار کرد که رستهها به خودی خدود ،همدهچیز نیسدتند؟»115

«رستهها بدنههای دولتی هستند اما نه لزومدا بدندههای بوروکراتید آن« 116».هیچگونده
مشک دولت سوسیالیستی وجود ندارد ،چراکه دولت فاشیستی گرایشی به انحصار تولیدد
ندارد و در جستوجوی جلوگیری از ابتکارهدای شخصدی نیسدت .مدا آسی رسدانی بده
حقو مالکیت خصوصی را کاهش میدهیم« 117»...او از موافقت با پیشرفتی که منجر به
برنامهی دپالنو  deplanoبرای سرمایهداری دولتی ...بوروکراسیگرایی اقتصداد ملدی شدود
سر باز زد« 118».من معتقدم که هیچی از شدما نمیخواهدد کده اقتصداد را بوروکراتید
کند ...منجمد کردن واقعیت زندگی اقتصادی ،واقعیتی پیچیدده و رو بده دگرگدونی119»...
«ما گرایشی به ده برابر کردن چهرهی پرهیبت کارکنان دولتی نداریم120».
در آلمان
عوام فولکییربووباختر در تشک «گروههای حرفهای ،ساختار اقتصدادی هددایت شدده از
جان سوسیالیسم آلمان را مشاهده میکردند« 121».دولت ناسیونال سوسیالیستی اقتصاد
را در اختیار دارد ...قوانین مبهم آزادی اقتصادی دیگر معتبر نیستند ،و خواسدت و اهدداف
دولددت جددایگزین آن هددا مددی شددود ...ناسددیونال سوسیالیسددم پددس از بیسددت و ید مدداه
قدرقدرتی ،ارباب اقتصاد شده است»122.
در پایددان سددال  1937عددوام بددر ایددن عقیددده بودنددد کدده ش درایط ب درای مددوج جدیددد
«چپگرایی» مهیا شده است .فولکییر بووباختر و دیگر روزنامههای نازی نبردی در برابر
سودهای بیشمار تسلیحاتی آغاز کردند 123.جبههی کارگری دکتر لدی و شدرکت غدذایی
والتر داره تا آنجا پیش رفتند که درخواست ملیسازی صنایع جنگی را کردند124.
چنین عقایددی بده تددریج نداراحتی سدرمایهداران بدزرگ را افدزون میکدرد .آندان بدا
«گروههای حرفهای» که کاری نمیکردند جز آنچه بهشان سپرده شده بود موافو نبودندد.
فرانکفورتر تسایتون  Frankfurter Zeitungنوشت :این «سازمانها نباید اجازه دهند تدا
در خود مستحی شوند .باید بوروکراسی این گروهها را به شدت محدود نموده ومزایایشان
نباید فراتر از آنچه که تاکنون بوده ،گسدترده شدود 125»...طیدف دولدتگرایی «اجتمداعی
شده» به آزار صاحبان صدنایع ادامده داد« :محافد صدنعتی از مشداهدهی تدالش دولدت
ناسیونال سوسیالیستی بدرای خاتمده دادن بده مشدکالت بدزرگ رودررو از راه دخالدت در
مدیریت تجارت داخلی هراس دارند 126»...و ارگان کارفرمایان به نام در رین Der Ring
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فریاد خطر سر داد« :همچون زمان جنگ گونهای اقتصاد اجباری زاده شده اسدت .اثدرات
آن حتما شدیدتر وعمیقتر منجر به وضعیتی میشود که استقالل صنعت هصوصی را محو
مینماید و اقتدار دولتی جایگزین آن میشود .ضرورت بسیار دارد تا به چهرهی این خطدر
نگاهی بیندازیم چراکه چنین پیشرفتی با اصولی که منجر به پیدایی رایش سوم شد منطبدو
نیستند127».
در ژانویهی  ،1938محاف صنعتی بهویژه از ملیسازی صنعت تسلیحاتی رایش «که
اطالعات دقیو وقوع آن را نزدی میدانستند» ،128در هدراس بودندد .سدخنگوی آندان در
برختس گارتن  Berchtesgartenبه دیدار هیتلر شتافت و بدا هرگونده برنامدهی ملیسدازی
صنعت جنگ بهشدت مخالفت کرد129.
قانونگذاران رایش سوم قاطعانه این ناراحتی را برطرف کردند .دکتدر شداخت هرگونده
تالش «گروههای حرفهای» در افزایش بوروکراسی یا دولتگرایی را رد کرد .این گروهها در
هیچ موردی نمیتوانستند ید ریدیس تجداری را ازمسدئولیت شخصدیاش عدزل کنندد.
تشکیالت فردی تا جای ممکن مستق هستند و به ریسدمانی از دوجینهدا گدروه منتهدی
نمی شوند ،هر سازمان افراطی به صورتی مخرب به نابودی روح ابتکار منجرمیشدود130.
اقتصاد ملی نشده اسدت« ،اقتصداد خصوصدی بایدد بده تالشهدا و فعالیتهدایش ادامده
دهد« 131»...دولت نمیتواند به تنهایی مکانیسمی به گستردگی و شاخهشاخگی اقتصاد را
تحوی بگیرد .پایهی تمام فعالیتهای اقتصادی ،انگیزش عالیو فردی هسدت و خواهدد
بود .ناسیونال سوسیالیسم اصلی را پدید آورده که بر اساس آن دولدت میتواندد اقتصداد را
حمایت کند اما خودش معاملهگر نمیشود132»...
در نوامبر  1937دکتر شاخت وزارت اقتصاد را تر گفت اما جانشینانش گوریندگ و
فون به همان زبان سخن میگفتند :فوند در سدخنرانی کده در نمایشدگاه کدونیگزبرگ
 Koenigsbergایراد کرد گفت« :هیچ ادعایی از ایدن دعدوی کده برخدی در خدارج دارندد
اشتباهتر نیست که برنامههای آلمان را ی سیستم نظارت اقتصادی وسدرمایهداری دولتدی
به استثنای ابتکارهای شخصی بدانیم ...ما نمیتوانیم با قدرت خالقدهی افدراد مخالفدت
کنیم ...ما مقررات دگم اقتصادی پدید نیاوردهایم بلکه مقررات موفقیت را سداختهایم»133
در سی و یکم ژانویهی  1938پیامی از برلین اعالم داشت« :نزدیکان ژنرال گورینگ طرح
ملیسازی صنعت سنگین را انکارکردهاند ...ملیسازی مانعی است بر بوروکراسی صنعتی

فاشیسم در قدرت :خط مشی اقتصادی

ُ

265

و ابتکار صاحبان صنایع را میکشد ».فون در هفتم فوریه در مراسم انتصابش بده عندوان
وزیر اقتصاد گفت« :برنامهی چهارساله نباید مانع ابتکار فردی شود ...اقتصاد خصوصدی
و عمومی رقی نیستند بلکده یکددیگر را تکمید میکنندد 134».جالد اینجاسدت کده
نظامیانی که در رهبری «اقتصداد جندگ» و«برنامدهی چهارسداله» سدهیم بودندد ،گرچده
خواهددان نظددارت شدددید بددر صددنعت بدده سککود «دفککاع ملککی» بودنددد ،امددا مبارزههددای
«سرمایهسددتیزی» عددوام را تیییددد نمیکردنددد و خددود را بیتردیددد مخددالف ملیسددازی
میدانستند .مثال سرهنگ توماس رییس ادارهی «اقتصاد جنگ» در وزارت جنگ قاطعانده
میگفت« :قانون تا جای ممکن به نفع ابتکار شخصی کنار گدذارده شدده اسدت .اقتصداد
جنگ آلمان ،صنعت جنگ را سوسیالیستی نمیکند ...معاملهگران باید پول بسدازند .ایدن
کاری است که آنان باید انجام دهند135».
12
همچنانکه برنامهی چهارساله و خودکفایی به ثمر میرسیدند ،محافد صداحبان صدنایع
بزرگ آلمان نشانههای ناراحتی ،نگرانی و بیعالقگی از خود بدروز میدادندد .ایدن بددین
دلی نیست که گرایشهای «اجتماعی» عوام فرصت ابراز داشتند؛ آنان هنوز هیچ نبودند و
نه به این خاطر که منافع سرمایهداران در معرض خطر فوری بدود؛ آنچده کده بده سدالیان
انباشته بودند به آنها موجودیهای بیشماری بخشیده بود و سودهایی که همچندان مدی
بردند بسیار بیشتر از حد باور بود .در ژرفنای ناراحتی آنان این نکته نهفته است که رژیمی
که می خواهند و آن را به قدرت می رسانند باید رژیمی باشد که تنها خودشدان از آن سدود
ببرند و خودشان تا میز استخوانش را بمکند[ ،اما این رژیدم] بهدارش را گذراندده اسدت.
کمکددم و نامحسوسددانه ،سددودها رشددد کمتددری میکنددد .رژیییم در سددالهای نخسددتین،
معافیتهای مالیاتی را بر آنان باراند و اکنون اقتصاد جنگ مالیاتهای سدنگینی بدر آندان
تحمی کرده است (باز را ببینید) .در سالهای نخستین حکومت به آنها اجدازه داد تدا از
راه کارت گرایی اجباری ،قیمتهای انحصداری را تثبیدت کنندد ،اکندون نیازهدای اقتصداد
جنگ دولت را مجبور به نظارت شدیدتر بر کارت ها و قیمتها کرده است .آنان ناراحتندد
که هنگامی که گورینگ ک ورک مقادیر زیاد آهن و فوزد روانهی بازار میکند ،چه اثری بدر
قیمتها و وضعیت کارت ها میگذارد (ادعا شد که روزی میرسد که گورینگ ورک شش
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میلیون تن فوزد تمام نشده تولید کند د تقریبا به اندازهی بزرگترین تراست ،یونایتدد اسدتی
که در سال  ،1936-37شش میلیون و دویسدت و هشدتاد هدزار تدن تولیدد کدرد) 136.در
سالهای نخستین ،رژیم به آنها اعتماد داد که نرخ سود از هرچه که مدتهاسدت بدوده،
بیشتر خواهد شد ،اکنون مشارکت اجباری آنان در صنایع جایگزین (با سود تامین شده)
به آنان عایدیای در حد نرخهای بازار میدهد .در واقع آنان حو دارندد کجخلدو باشدند!
چنان که چون مدر قاب اتکایی برای ناراحتی از سود کم به دست آوردند ،سدهام صدنایع
بزرگ در پایان ژوییهی  1938در بازار بورس برلین سقوط کرد.
همزمان ،محدودیتهای بوروکراتی هر روز غیر قاب تحمد تر میشددند .دویچته
فولکسویرت  Deutsche Volkswirtیکی از سدخنگویان سدرمایهی بدزرگ بیدان داشدت:
« لعنت بر صاحبان صنایعی که به صورت اتفاقی از انجدام تعهداتشدان سدر بداز میزنندد!
ازآنجاکه میدانیم به زحمت ممکن است تا تمام وظایفی راکه به تدریج بکر آنهکا تحمیکل
شده انجام دهند ،هشم هود را فرونمینشانیم137»...

بنابراین صاحبان صنایع شروع به ایرادگیری کردند نه تنها از عوامفریبان عامی بلکده از
مردی که بیشتر از همه برایشان کار کرد ،کسی که بهک خود را وقف آنان کرد .کسدی کده
بیش آماده بود تا آنها را از محدودیت معاف دارد درحالیکه خود او مجبور به تامین
موفقیت «برنامهی چهارساله» به هر قیمتی نبود .اغل تصدادماتی میدان آنهدا و هرمدان
گورینگ پدید میآمد .در هفدهم دسامبر  1936گوریندگ بدا گدرد آوردن «سیصدد رهبدر
اقتصادی» به آنان نوید و اطمینان «نیاز به تجهیدز فدوری صدنایع آلمدان» داد .بدر اسداس
گفتهی خبرنگار تان در برلین ،بیانیهی او شگفتی بسیاری در میان شکنوندگان برانگیخکت،
گورینگ با هشونت صاحبان صنایع را از وظایفشان آ گاه کرد و آنان را به دلیل سستی در به

اجرا درآوردن ایدهی عظیم برنامهی چهارساله سرزنش کرد 138.گورینگ در دسدامبر 1937
در گاهنامهی برنامهی چاارساله نوشت« :تجارت باید این را در کند که در تحلی نهایی
با به کار بستن وظایف محوله زنده است و نه با موازنهی مقادیر سود وزیان139».
تااد دیگری در منافع سب شد که بخشی از صنعت کدالن بده برنامدهی چهارسداله
بیعالقه شود .صنعت صادراتی شکایت داشت که قربانی شده است .برخالف یارانههای
صندو صادرات و فروش به بهای کمتر در خارج ،صادرات آلمدان در تمدامی بازارهدای
خارجی کاهش یافت .و این ،در شرایطی که اقتصاد جهانی رو به افول بود وخیمتدر شدد.
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سخنگویان صنعت صادراتی بهویژه بارونهای ذغالسنگ رندیش وسدتفالیا در یادداشدتی
خطاب به صدراعظم هیتلر در ژوپن  1937نارضایتی خود را بیان داشتند 140.صادرات بدا
همه نوع تشریفات که «مبادلهی کاز را به ی فعالیت صرفا بوروکراتی تبددی میکندد»
رو به خفگی است .صنعت صادراتی فاقد مواد خام است :اینها [یعنی مدواد خدام] تقریبدا
منحصر به صنعت تسلیحاتی هستند .فاقد کار نیز میباشد« :آنان بر قرض گرفتن کارگران
از شاخههای مشخصی از صدنعت اصدرار میورزندد» ،تدا آندان را بده صدنایع جنگدی یدا
فرآوردههای ترکیبی منسوب سازند .فاقد سرمایه نیز میباشد :نمیتواند به مصرفکنندگان
خارجی اعتبارهای زیادی د که در رقابت روبهرشد ضروری است د بپردازد .بدازار نددارد:
نتیجهی خودکفایی انزوای اقتصاد آلمان در بازار جهانی بود .ایدن یادداشدت بدا نداراحتی
خاطرنشان میساخت « :معلوم شده که تجارت خارجی کشورهای مهم جهانی بستگی به
بازار آلمان ندارد »...بنابراین صنعت صادراتی درخواست میدارد کده سداعت بده جهدت
عکس بچرخد و تماس با اقتصاد جهانی از سرگرفته شدود« .امدا د و آندان نبایدد صدریح
باشند د بازگرداندن اقتصاد به مدار جهانی که به زیان ارز پول محلکی باشکد و بکه تنهکایی
فعالیتهایی چون تسلی دوباره و هودکفایی را اجرا کند ایرممکن است».
دکتر شاخت سخنگوی صنعت صادرات شد .او در سیزدهم آوری  1937به بروکس
رفت و به گاهنامهای گفت« :میخواهد پول رایج را در نرخی جدید تثبیت کندد و معتقدد
است می تواند تامین آمادگی آلمان به همکاری در چنین تعهدی را بدهدد .سدب آزادی
آلمان خواهد شد»...
اما هواداران افراطی «برنامدهی چهارسداله» و خودکفدایی کده از جاند آن بخدش از
صنعت سنگین که به خودکفایی و «اقتصاد جنگ» زنده بدود حمایدت میشددند عجالتدا
پیروز شدند و در بیست و ششم نوامبر  1937دکتدر شداخت بایدد وزارت اقتصداد را تدر
میگفت و فون عروس خیمهش بازی گورینگ جایگزین او میشد.
ناراحتی صنعت بزرگ در مجموع و بهویژه صنعت صادراتی ،بیربط به بحران سیاسی
چهارم فوریهی ( 1938بخش  )7نبود که منجر به برکناری مارشال فن بلومبرگ و ژنرال فن
فریچ شد .اما چنانکه دیدیم آن بحدران بده سدازش خدتم شدد و بدهظاهر نیدز در زمیندهی
اقتصادی به سازش میان هدواداران سرسدخت و حامیدان ظداهری «برنامدهی چهارسداله»
انجامید .دکتر شاخت در پایان نوامبر  1937وزیری بدون وزارت شد که این بده او اجدازه
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میداد تا مشاور حکومتی باشدد .او در مداه مدارس  1938بدرای ید دورهی چهارسداله،
دوباره به عنوان رییس رایش بانک برگزیده شد .گورینگ وفون در چند مورد آشکارا بده
اوتعظیم کردند .به تعبیر فرانکفورتر تسایتون « :شاخت عق کشید و باقی ماند141».
گرچه حکومت رایش به اجرای «برنامهی چهارساله» ادامه داد ،امدا آشدکارا کوشدید
صاحبان صنایع را دلداری داده بهویژه به چندی از درخواسدتهای صدنعت صدادراتی در
زمینهی افزایش سهمیههای آنان برای مواد خام و ارز خدارجی رضدایت داد .گوریندگ در
ژوییهی  ،1938نویمان  Neumanمنحصر به فرد را به عنوان «نمایندهی میانجی» برگزیدد
و یافتن راهی برای سازش بین اقتصاد جنگ و مصالح صادراتی را به عهدهی او گذارد142.
آشوب به سربازی خواندن همگانی که به هیتلر اجازه میداد تا پیمدان مدونیخ را لیدو
کند به نظر مهلتی بود برای اقتصاد ورشکستهی آلمان .کشدورهای حدوزهی رود داندوب و
بالکان که اقتصادشان مکم اقتصاد آلمان بود ،اقمار «آلمان بزرگتر» شددند .اگدر آلمدان
موفو میشد این کشورها را در اتحادیهی عظیم گمرکدی زیدر لدوای خدود درآورد ،فدوری
بازارهایی به دست میآورد که صنعت صادراتیاش نومیدانه به آنهدا نیداز داشدت و مدواد
خام ضروری برای اقتصاد جنگیاش را نیز فراهم مینمود.
دشمنان امپریالیست امپریالیسدم آلمدان ،خطدر پدیدد آمدده از چندین تقویدت قدوای
اقتصادی رایش را بهخوبی در کردند و ابتدا بدا خریددن «دوسدتی» کشدورهای حدوزهی
دانوب د با طال د و سپس با اقدامات سنجیدهی درگیری تسلیحاتی بدر آلمدان پیشدسدتی
کردند.
هیتلر به نوبهی خود میدانست که بازارهای اروپدای مرکدزی در طوزنیمددت بدرای
رهانیدن سرمایهداری آلمدان از مشدکالتش کفایدت نمیکندد .او تردیددی بیه جندگ بدا
مخالفانش نداشت و خود را به فتح بازار جهانی میانداخت .دستگاه تشدکیالتی مخدوف
شروع به چرخش کرد د و سالها از حرکت باز نایستاد.
13
باید دانست که اگر صنعت سنگین نیمهشدوری بده خودکفدایی اقتصداد مهدر و مدوم شدده
داشت ،بخشهای صنعت سب که برای مصرف داخلی کار میکردند حو بیشتری بدرای
مخالفت داشدتند .آندان بده دلید تسدلط بیشدتر صدنعت سدنگین از راه قیمتهدای گدران
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ماشینآزت ،سوختها و از این دست ،هزینههای زیادی میپرداختند .آنان میدیدند که
بازارهایشان به دلی قدرت خرید کاهندهی تودهها ،به صورتی باثبات کم رشد میکنندد .و
به سب برتری داده شده به تسلیحات در مصرف فرآوردههای وارداتی ،از کمبود مواد خام
در رنج بودند و بحران شدیدی را متحم میشدند .در ایتالیا این مشک  ،مسیلهی صنعت
پشم ،ابریشم اص و صنایع مشابه بود و در آلمان صنایع نساجی ،پوشا  ،پوست و چرم،
رادیو و از این دست .در سال  1937صنایع پوست و چرم تنها هفتدهای سدی سداعت کدار
می کردند و نساجی ،بیست و چهار ساعت .شاخص سداعت کداری در صدنعت نسداجی
(اگر سال  1929را صد بگیریم) 82/9 ،بود و در صنعت پوشا .84/9
14
طبقهی میانی که نارضایتیش فاشیسم را به قدرت رساند ،بهک از هستی ساقط شد.
صاحبان درآمدهای ثابت (از پسانداز ،سرمایهگذاری ،حقدو بازنشسدتگی و مزایدا)
که در همین جنگ آخر هزینهی تسلیحات را میپرداختند ،اکندون هزیندهی تسلیحسدازی
دوباره را میپرداختند و همچنان که پول ملی قدرت خریدش را در کشور از دست مدیداد
زندگیشان مشک تر میشد.
کارهانهداران کوچک و افزارمندان مستقل هم از کمیابی مواد خدام و هدم از نداشدتن
بددازار در رنددج بودنددد .حددزب ناسددیونال سوسیالیسدم در آلمددان قددول داد کدده آنددان را «بددا
سفارشهای رایش ،ایالتها و شهرداریها راضی کند اما دیگدر مسدیلهی عمد بده قدول
نیست ،درست به این دلی که سفارشهای تسلیحاتی منحصرا به صنعت سنگین ارجداع
میشوند» 143فاشیسم در هر دو کشور قدول «دور معکدوس» بدرای بازگشدت بده اقتصداد
تولیدکنندگان خردهپا و بریدن انحصار سرمایهداران بزرگ را داد (بخش  .)4اما آنچنانکده
دیدهایم ،همینکه بده قددرت رسدید بده هدر روش ممکدن ،انحصدارهایی را کده وعددهی
بازگرداندددن بیدردسرشددان را داده بددود تقویددت نمددود (بدداز را ببینیددد) .فاشیسددم صددرفا
گرایشهای سرمایهداری به سوی تمرکز و مکانیزه کردن را شدت میبخشدد .در ایتالیدا از
پس این پرسش که« :آیا به سمت خراب کردن دستگاهها یا محدود کدردن استفادهشدان...
حرکت میکنیم؟» موسولینی پاسخ داد« :این راهح بچگانهای است ...بازگشت به عق
هرگز سودمند نیست 144».در آلمان دکتر شاخت «رمانتیسیسم مشخص افزارمندان برای
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گذشته» را به سخره گرفت و به یاد خردهبورژوازی واپسگرا آورد که« :ماشدین ریسدندگی
جایگزین دو شده است و موتور الکتریکی جایگزین آسیاب آبی ...صدنعتی کده از ایدن
روشهای تولید ماشینی استفاده نکند ،نمیتواند در گسدترهی بینالمللدی وارد رقابدت بدا
دیگر کشورها شود145».
وضعیت صنعت کوچد و متوسدط در هدر دو کشدور رقدتانگیز بدود .در ایتالیدا در
سالهای  1934-35هنگامی که بیست شرکت بدزرگ بدا سدرمایهی بدیش از دویسدت و
پنجاه میلیون لیره ،سود خالص ششصد و هفتاد وپنج میلیون لیرهای را گزارش دادندد ،نده
هزار و صد و چه و چهار شرکت با سرمایهی کمتر از ی میلیون ،ضرر خالصی افدزون
بر نود و پنج میلیون لیدره را گدزارش کردندد .همزمدان ششصدد و چهد و نده شدرکت بدا
سرمایهی کمتر از ده هزار لیره 60/49 ،درصد سرمایهی در گردش خود را از دست دادندد
و دویست و نود شرکت با سرمایهی بین ده هزار تا بیست و پنج هزار لیدره  92/29درصدد
آن را ضرر دادند146.
در آلمان ،تعداد شرکتهایی که سرمایهای بین پنج هزار تا ی میلیون مار داشدتند،
از هفت هزار و پانصد و دوازده عدد در سال  1931به سه هزار و هشتصد و پنجاه عددد در
سال  1937رسید147.
تاجران کوچ بهویژه سرسختانه با مقررات اقتصادی فاشیستی مخالفندد .آندان از طرفدی
آنچنانکه امید داشتند در برابر رقابت جنایتآمیز فروشگاههای بزرگ حمایت نمیشددند
و از طرفدی دیگددر ،در دوراهددی افدزایش قیمتهددای عمدهفروشدی ،پدیددد آمددده بدده دلید
ادغامهای زیرکانه و انجماد در قیمتهای خردهفروشی گیر کرده بودند.
در ایتالیا
در ایتالیا فروشگاههای بزرگ با وجود تندزل ،از زمدان ظهدور فاشیسدم بده زیدان تجدارت
کوچ رشد با ثباتی کردند .ارباب ولپی  Volpiدر سنا از اقدام مشخص آنجا «با هددف
فسخ تدریجی تجارت کوچ و ابداع تشکیالت بزرگ ،متمرکدز و تجداری کده مقامدات
بتوانند بهراحتی بر آن نظارت داشته باشند» ،ابراز شادمانی کرد148.
مالیاتهایی که هرساله بیشتر میشدند تاجران خردهپا را غر کردند .مثال حکمی در
نوامبر  ،1937مالیات بر فروش را از  2/5به  3درصد افزایش داد و مقدرر داشدت کده هدر
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مقدار فروش بیش از ی لیره شام مالیات خواهد شدد ،درحالیکده پیشدتر فروشهدای
کمتر از ده لیره ،معاف از مالیات بودند149.
کاسبکاران کوچ نیز بدرای اخدتالف بدین قیمتهدای بازرونددهی عمدهفروشدی و
خرده فروشی که به طور مصدنوعی از جاند دولدت پدایین نگده داشدته میشدد ،مالیدات
میپرداختندد .حکمدی قدانونی در شدانزدهم دسدامبر  ،1926بدر کمیسدیونهای نظدارتی
شهرداری مقرر میداشت که به تاجران مجوز بدهند و قیمتهای خردهفروشدی را تنظدیم
نمایند .در دسامبر  ،1930کاهش کلی ده درصددی در قیمتهدا تصدوی شدد و پیدرهن
سیاهها با بیرحمی کاسبکاران کوچ را مجبور کردندد تدا برچسد های قیمدت خدود را
تعویض نمایند .در آوری  1934دولت فاشیستی نمایش خود را تکرار کرد و به فدراسیون
تجارت دستور داد تا تمام تاجرانی را که به ده درصد دیگر کاهش راضی نیستند از انجمنی
که به آن وابستهاند اخرا کند .و با بستن فروشگاهها و دکانهای خردهفروشی به شدت بدا
آنان برخورد کرد .بین ژانویهی  1934و ژانویهی  1938شاخص قیمتهای عمدهفروشدی
برای بیست فرآوردهی عمدهی غذایی از  100به  141رسید درحالیکه شاخص قیمتهای
خرده فروشی برای همان فرآوردهها از  100به  129رشد کرد150.
در آلمان
در آلمان فروشگاههای بزرگ نه «عمومی» شدند و نده آنگونده کده ناسدیونال سوسیالیسدم
وعده داده بود در فعالیتهایشان محدودیتی یافتند .رایش سوم خشنود به بستن رستورانها
در فروشگاههای بزرگ بود د و حتیا اگر آنهدا را برمیچیدندد« ،سدالمتی تجدارت» را بده
خطر نمیانداختند( .قانون پانزدهم ژوییهی  .)1933بعدها ،حکدم اول فوریدهی ،1935
دوباره به فروشگاههای بزرگ «درجه اول» اجازه داد در شهرهای بزرگ «غذا سرو کنند».
رودولف هس به نام هیتلر اعالم کرد که« :در منظر شرایط اقتصدادی ،رهبدری حدزب
هر عملی را که سب ضربه زدن به فروشگاههای بزرگ شود نامطلوب در نظر میگیدرد...
نیز اعاای حزب را از انجام هرگونه عملی در برابر آندان برحدذر مدیدارد 151»...در بهدار
 1934فدراسیون تجارت و صنایع ناسیونال سوسیالیستی دوباره اعالم کدرد کده مسدیلهی
بستن فروشگاههای بزرگ مطرح نیست 152.نه تنها فعالیت این فروشدگاهها محددود نشدد
بلکه دولت ناسیونال سوسیالیستی بدا میلیونهدا مدار بده نجاتشدان شدتافت (کارشدتات
 ،Karsradtتیتز .)Tietzترکی تجاری پدید آمده بدا فروشدگاههای بدزرگ و «تد نرخی»
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رشدی باثبات یافت و این درحالی بود که شانزده هزار کاسبکار کوچ (فقط هفت هدزار
نفر در برلین) مجبور به بستن فروشگاههایشان شدند153.
به نسبت ایتالیا ،خرده کاسبکاران بیشتر از افزایش قیمتهای عمدهفروشی و نظدارت
رسمی بر قیمتهای خردهفروشی آسی دیدند .در پنجم نوامبر «میمور تنظیم قیمت» بده
کار گمارده شد .او نظارتی تام بر قیمتهای خردهفروشی داشت و تاجران کدوچکی را کده
کازهایشان را به بهایی بیشتر از قیمتهدای تثبیدت شدده میفروختندد بهسدختی جریمده
میکرد (تا هزار مار ) و میازههایشان را میبست .در همان زمان ،نبرد بزرگ پایین آوردن
قیمتها به پیرهن قهوهایها سپرده شد کده بهرهبرداریهدای سدال 1933خدود را در برابدر
تاجران یهودی ،علیه کاسبکاران خردهپای «آریایی» نیز تکرار کردند .هیتلر در بیانیهاش به
کنگرهی نورمبرگ در سال  1935گفت« :ما در برابر کسدانی کده بدرای افدزایش قیمتهدا
تالش میکنند بیرحمانه عم میکنیم .درندگ نمدیکنیم و اگدر نیداز باشدد آنهدا را بده
اردوگاهها میفرستیم154».
که فاشیسم به آنان قول عوامفریبانهی رستههای مسکتقل

«کارخانهداران» و تاجران کوچ
را داده بود ،از طریو همان «رستهها» (بخش  )4منح شده ،و آنها را دسدت و پدا بسدته
تحوی انحصارگران بزرگ ،دشمنان مستقیمشان دادند.
در ایتالیا
تا سال  ،1934کارخانهداران کوچ هدیچ سدازمان مسدتقلی نداشدتند بلکده فدراسدیونی
داشتند پیوسته به فدراسیون عمومی صدنایع ،سدازمان قدرتمندد صداحبان صدنایع کدالن.
خردهتاجران نیز سازمان جداگانهای نداشتند بلکه زیر نظر فدراسیون فاشیستی انجمنهای
تجاری د که مستقیما زیر قیمومت صاحبان فروشگاههای بزرگ بود د قرار داشتند .پس از
سال  1934کاسبکاران و کارخانهداران کوچ  ،به جای اینکه نماینددگان مسدتق داشدته
باشند ،بر اساس شاخهی اقتصادی خود به بیست و دو «رستهی» جدید تقسیم شددند .از
آنجددایی کدده آنددان در هددر کدددام از ایددن رسددتهها اقلیتددی بینفددوذ را تشددکی میدادنددد،
نمایندگانشان در واقع بهشدت وابسته به سرمایهداران بزرگ بودند155.
برای مثال در رسدتهی فرآوردههدای چدوبی ،کارخاندهداران و افزارمنددان کوچد دو
نماینده (از سی نماینده) داشتند ،در رستهی نساجی ید نفدر از پنجداه نفدر ،در رسدتهی
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متالورژی و ماشینآزت ،دو نفر از پنجاه نفر ،در رستهی پوشا سده نمایندده از چهد و
سه نماینده ،در رستهی کتاب و کاغذ ید نمایندده از بیسدت و سیه نمایندده ،در رسدتهی
صنایع استخراجی ی نفر از بیست نفر و دو نفر از بیست و پنج نفر در رسدتهی شیشده و
سرامی [ .بخش] تجارت ،تنها سه نمایندهی کارفرمایان و سده «نماینددهی کارکندان» در
رستههای چوب ،نساجی ،فرآوردههای شیمیایی و پوشا داشت .از هر کدام اینها چهدار
نماینده در رسته ی متالورژی ،دو نماینده در کتاب و کاغذ و شیشه و سرامی و ی نفر در
صنایع استخراجی وجود داشت .و این نمایندگان تجاری ،بکدون تفکاوت ،هدم نماینددهی
خرده کاسبکاران و هم نمایندهی فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای بودند.
در آلمان
در آغاز ماه می  1933دو رستهی مستق تشکی شد .یکی رستهی تجدارت خردهفروشدی
(انحصاری فروشگاههای بزرگ) و یکی هم رستهی افزارمندان .در ر س هر دو رسته ،رهبر
طبقهی میانی ،دکتر رینتلن  Rintelenقرار داشت .اما این رستهها اسدتقالل خدود را مددت
زیادی حفظ نکردند .دکتر رینتلن بهزودی از رهبریاش خلع ید شد و هنگامی که در سال
 1934تمددام اقتصدداد آلمددان بدده «گروههددای حرفددهای» تقسددیم شددد ،رسددتهی تجددارت
خردهفروشی تبدی به «گروه حرفهای تجاری» شد و رستهی افزارمندان به«گروه حرفدهای
افزارمندان» .هر دوگروه زیر نظارت شدید وزیر اقتصاد و به تعبیر دیگدر فرمانددهی عدالی
صنعت کالن قرار گرفتند .بهعالوه ،گروه تجارت نه تنها شام خردهتاجران میشدد بلکده
فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای را نیز در بر میگرفت .هییت مدیره سه عاو داشت ،یکدی
از آنان دارای ی شرکت فروشگاه زنجیرهای بدزرگ بدود و دیگدری مالد ید فروشدگاه
بزرگ156.

بخش دهم

فاشیسم در قدرت :هط مشی کشاورزی
آنچنان که دیدهایم (بخش  ،)1فاشیسم پیش از دستیازی بده قددرت نده تنهدا از جاند
صاحبان صنایع که از سوی زمینداران بزرگ نیز کم مالی شد .بده هنگدام پیدروزی نیدز
تالش کرد تا از سقوط منافع هر دوی آنها جلوگیری نماید .و با این کار هم از زمدینداران
سپاسگزاری کرد و هم هدف دیگری را تقویت نمود :دستیابی به خودکفدایی و اسدتقالل
ملی در زمینه ی مواد غذایی .و به اراضی بزرگ بدرای کشداورزی قدوی ،علمدی و مکدانیزه
وامهای بسیار بهتری نسبت به قطعه زمینهای کوچ داد.
بهعالوه فاشیسم به دزی سیاسی میخواهد تا عالوه بر زمینداران بزرگ ید زیدهی
محدود کشاورزان میانه پدید آورد که از جان پشتیبانان مورد اعتماد رژیم به کدار گرفتده
شوند تا روی زمینها نیز پایگاه اجتماعی وابسته داشته باشد.
سرانجام ،مقررات کشاورزی فاشیسم گرایش بده آشدتی دادن «مندافع کشداورزی» بدا
«منافع صنعت» د در واقع منافع صاحبان صنایع و زمینداران بزرگ د به ه ینهی دهقاندان
فقیر و پرولتاریای شهری دارد .در برابر سرمایهداری از دهقاندان کوچد دفداع نمیکندد:
برعکس ،زمینخواری سرمایهداری را تکمی میکند.
1
فاشیسم برای بده دسدت آوردن پشدتیبانی خدرده دهقاندان از اعدالم عوامفریباندهی تقسدیم
زمینهای بزرگ غفلت نمیورزد اما همینکه قدرت را به دست گرفت ،مراقد اسدت تدا
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این کار را انجام ندهد .اگر برای «مسکونیسازی» چند هزار هکتار را واگذار میکند ،بده
عنوان استتار است .این اقدامات ،اراضی بدزرگ را تقریبدا دسدتنخورده بداقی میگدذارد،
فاشیسم در واقع مخالف تقسیم اراضی است و تالش میکند تا زمینهای بزرگ و متوسط
کشاورزی را به هزینهی خرده دهقانان ،دوباره [برای زمینداران بزرگ] جفت و جور کند.
در ایتالیا
فاشیسم ایتالیا قولهای خود را زیر پا گذاشت حتی در ژوپن  ،1922در نخستین کنگدرهی
«اتحادیههای» فاشیستی ،موسولینی اهمیت کمدی بدرای انقدالب ارضدی قاید شدد 1.در
تابستان  ،1922پیشنویس قانونی مسکونی کردن اراضی بزرگ* از جان کاتولی هدا بده
مجلس اراپه شده ،تصدوی گردیدد .ایدن پیشندویس بده صدورت موازندهای و از طریدو
مؤسسهی ملی مسکونیسازی برای بهرهبرداری از زمینهای بزرگ مشخصدی کده کشدت
نمیشدند یا صاحبانشان در آنها به بدی کشت میکردند بدود .امدا ایدن برنامده آنچندان
بزدزنه بود که گدروه پارلمدانی فاشیسدتی را بده مبدارزهای تلدخ کشداند و نخسدتین اقددام
موسولینی پس از لشکرکشی به رم برچیدن آن بود پیش از آنکه سنا بده آن توجده کندد .در
یازدهم ژانویهی  1923حکومت ،حکم ویسدوکی  Visochiدر دوم سدپتامبر  1919را کده
موقتا تعدادی از موارد اشیال زمینهای آیش به دست دهقانان را قدانونی کدرده بدود ،لیدو
کرد .غاصبان ناراحت زمین پس از اینکه ابتدا زمینها را به ضرر شخم زدندد و سدپس بدا
عر جبینشان آنها را بهبود بخشیدند ،مجبور شدند تدا زمینهدا را ،بددون پاداشدی ،بده
صاحبان قدیمشان تحوی دهند2.
پس از  1923فاشیسم هرگز به زمینهای بزرگ دست نزد .و ززم است گفته شود کده
تالش کرد تا پروژهی «اصالح عمومی زمین» را به عنوان راهی به سدوی توزیدع دوبدارهی
خا ایتالیا برگزار کند .اما تفاوت زیادی بین حرف و عم وجود دارد .فاشیسدتی بده ندام
جدی سدی بداراولی  G.C.Baravelliدر جدزوهای دربدارهی ایدن موضدوع نوشدت« :رژیدم
فاشیستی به اهمیت ساختاری مالکیدت خصوصدی زمینهدا اعتقداد دارد ...و بدا منتهکای
افراا ...به اص مالکیت احترام میگذارد 3»...هنگامی که مجلس در دوازدهدم دسدامبر
 1934به قانون دوم اصالح زمینها ر ی داد ،آچربو  Acerboوزیر کشاورزی ،تامین داد
* latifundia
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که مالکان زمین با حرارت از این قانون استقبال میکنند و اینکه این قانون هیچ آسیبی بده
حقو مقدس مالکیت وارد نمیآورد« ،...حقوقی که فاشیسدم پدس از جندگ از آن دفداع
کرد و از حملههای همهجانبه محافظتش کرد 4».مالکانی که نمیتوانستند سهمشان را بده
هزینه ی اصالحات ارضی به دست آورند (سهم بزرگتر مربوط به دولدت بدود) بدر اسداس
قانون بیست و چهارم دسامبر  1928میتوانستند تمام یا بخشی از مل از دست رفتهشان
را ،پس از انجام موازنه از جان «کنسرسدیوم اصدالحات ارضدی» کده عادو آن بودندد،
بازپس گیرند .اما به نظر روزنشتا د فران  5پیش از سال  1934سل مالکیدت زیدادی
صورت نگرفت .معدود زمینهای سل مالکیت شده را کنسرسیوم زمینداران تا آنجایی
که ممکن بود نه مستقیما به مقیمشدههای خدرده پیای آن زمینهدا بلکده بده شدرکتهای
زمینبازی که پس از اصالحات پدید آمدند فروخت« .سل مالکیت نه به نفع همگان که
به سدود شدرکتهایی بدا مندافع کدامال محددود انجدام گرفدت .سیسدتمی کده هدیچ ندوع
سوسیالیسمی نمی تواند حتی آن را تصور کند6».
قانون دسامبر  ،1934بیشد برخدی از ایدن سوءاسدتفادهها را بدا ایدن تصدریح کده
زمینهای سدل مالکیدت شدده  ،از آن پدس ،اصدالح شدده و دولدت آنهدا را از طریدو
کارگزاری مؤسسه ی فاشیستی اصالحات ارضدی بده خدود اختصداص خواهدد داد بهبدود
بخشید .بهعالوه این قانون سل مالکیت را در مواردی که مالکان نمیتوانستند هزینههای
اصالحی مربوط به خود را بپردازند ،اجبداری سداخت .امدا بحدران کشداورزی ضدربهای
کاری تر از مالکان بزرگ بده خدرده کشداورزان وارد آورد (پدایین را ببینیدد) و بیشدتر خدرده
کشاورزان بودند که زمینهایشان سل مالکیت شد .بهعالوه ،موازنه بر پایهی سدرمایهای
که از درآمد خالص بر مل به دست میآمد برآورد میشد و از آنجایی که درآمد مالکان
کوچ ورشکسته کم یا ناچیز بود ،زمینهایشان به ناچیز فروخته میشد.
سرانجام آنکه اصالحات بسیار پرهزینه بود د بین ده تابیست هزار لیره در هر هکتدار.
بنابراین دولت با بالتکلیفی مواجه شد :یا واگذار کردن زمینهای سل مالکیت شدده بده
بهای گزاف پس از اصالحات تا فروش را غیدرممکن سدازد یدا عمدال بخشدیدن آنهدا بده
مقیم شدگان صاح امتیاز .از آنجایی که شرایط مالی عمومی چنین سخاوت بزرگدی را
اجازه نمیداد« ،مسکونیسازی» بسیار محدود شد.
جی .سی .باراولی در سال  1935نوشت« :بازخرید خا بیشتر اکنون تنها مسکسلهی
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زمان است 7».این اعترافی واقعی بود که در آن زمان حتی شروع نشده بود8.

در ژانویهی  ،1936روزنامهنگاری انگلیسی از روسونی وزیر کشاورزی پرسید که چرا
فاشیسم اصالحات ارضدی را انجیام ننیی دهید .و در پاسدخ دریافدت داشدت کده« :مدا
نمیتوانیم مالکیت زمدینداران را لیدو کندیم ،مکا فاشیسکت هسکتیم نکه سوسیالیسکت9».
موسولینی در ماه مارس  1936بیان داشت« :کشاورزی د در سداختارش دد تیییدر شدک
کام نمیپذیرد .هیچ بدعت اساسیای در شک سنتی اقتصاد کشاورزی ایتالیا[ ...پدیدد
نمیآید10»].

دولت فاشیستی نه تنها موفو به «تقسیم زمینها» نشد بلکه مقرراتش آشکارا به بازسدازی
داراییهای بزرگ و متوسط به هزینهی خرده دهقانان گرایش داشت .در رژیمهای فئودالی،
دهقانان از حو استفادهی زراعدی از زمینهدای مشخصدی از تیولهدای لردهدای فئدودال
قدیمی برخوردار بودند و هنوز از طریو وارثان لردها ،به ظاهر از این حو بهرهمند بودندد.
قانون هشتم ژوپن  1924این زمینها را به مالکان ظداهریاش بازگرداندد .بدهطور مشدابه
دهقانان در «زمینهای کمونی» چون تراتوری  Tratturiدر مرکز و جندوب ایتالیدا حقدو
خودشان را داشتند (بهویژه چراندن چهارپاهایشان) .زمینداران بزرگ در کدوران زمدان بده
این مزیتها پایان بخشیدند .بالفاصدله پدس از جندگ ،شدهرداریهای منداطو دهقدانی
زمینهای دزدیده شدهشان را از غاصبان باز پس سدتاندند .همینکده فاشیسدم بده قددرت
رسید ،زمینداران بزرگ دوباره این زمین ها را البته با مقیاسی بسیار بزرگتر به جی زدند11.
اراضی چندی که به مسکونیسازی اختصداص یافتندد پدس از اصدالحات بده خدرده
مقیم شدگان داده نشدند .اما در تقسیمبندی به مزارع متوسط تقسیم شددند .بدرای مثدال،
دولددت فاشیسددتی در باتال هددای خش د شدددهی پونتیندده  Pontineچنددد ه دزار خددانوار
«کهنهسرباز جنگی» پیشگفته را ساکن کرد دد در واقدع فاشیسدتهای بده دقدت برگزیدده
شده د که پانصد هزار هکتار را به دو هزار و هفتصد و هفتاد و سه مزرعه تقسیم کردند12.
در آلمان
نازیها نیز به قولهایشان عم نکردند .نخستین وزیر کشاورزی حکومت هیتلر کسی جز
هوگنبرگ  Hogenbergزمیندار بزرگ نبود .خوب است اشداره کندیم کده در بدین یونکرهدا
تعدادی از نازیهای برجسته وجود داشتند :برای مثال دو ساکسونی د کوبورگ د گوتا از
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( NSKKدسدته های موتدوری ندازی) بدا دو هدزار و صدد و هشدتاد و دو هکتدار [زمدین]،
شاهزادهی هس  Hessدوست صمیمی گورینگ با هفت هزار و سیزده هکتار ،مارشال فدن
بلومبرگ با دو هزار و سیصد و چه و پنج هکتار ،کنت شورین فن کروزیدگ وزیدر مدالی
با سه هزار و هشتصد و چه و شش هکتار و غیدره و غیدره 13.جدای شدگفتی نیسدت کده
تقسیم زمینهای بزرگ زینه دی  sine dieبه تعویو افتاد .هیتلر بیان داشت کده «مالکیدت
بزرگ روستایی در شرایطی حو زیست قانونی خواهد داشت که در جهدت سدود مشدتر
تمام شهروندان عم نماید» 14.او نمایندهی دیگری از یونکرهای زمیندار به نام بارون فن
گی  von Gaylوزیر پیشین حکومت پاپن را به عندوان نماینددهی مسکونیسدازی محلدی
برگزید .هوگنبرگ به جای سل مالکیدت و تقسدیم اراضدی بدزرگ کده مددتها بدود کده
سودمندی نداشتند ،آنان را به هزینهی دولدت (قدانون ژوپدن  ،1933پدایین را ببینیدد) بده
مناسباتی درست انداخت .همتا و جانشین او در وزارت کشاورزی ،والتر داره همان روش
را به دقت در پیش گرفدت .او اعدالم داشدت« :در توافدو بدا صددراعظم بده هدیچ ملکدی
د هرچقدر که باشد د دست نمیزنم ،تا بتواند از نظر اقتصادی خود را حمایت کند15».
بدا اعدالم انتقالناپکذیری «مدزارع مدوروثی» (قدانون بیسدت و نهدم سدپتامبر )1933
د زمینهای بزرگ در موارد مشخصی با قانون «مزارع موروثی» سدودمند بودندد دد دولدت
نازی کامال در را به روی هرگونه چشمانداز «مسکونیسازی» واقعی بست 16.برای مثدال،
اراضی زینفلد  Leinfeldدر وورتمبرگ  Wurttembergمتعلو به بارون فدن ندویرات von
 Neurathدر دوم فوریهی « 1935انتقالناپذیر و نامشمول به تصرف» اعالم شدند.
اما گرچه «مسکونیسازی» مدرده و بده خدا سدپرده شدد ،ایدن کلمده همچندان بدا
چاشنیهای مختلفی سرو میشد .نشریهی نازیها گاهگداهی پروژههدای جدذاب دسدت
بازیی برای «مسکونیسازی» ترتی میداد مثد پروژههدایی کده گروئنته وخته Gruene
( Wocheمحیط سبا) در ژانویهی  1934برای ابداع صد و نود هزار مزرعهی جدید ترتی
داد و داره در اکتبر « 1934کمیتهای ویژه برای مسکونیسدازی داخلدی» تشدکی داد .امدا
در واقع این پروژه نه در حال پیشرفت که در حال ندزع بدود .درحالیکده در سدال ،1932
تعداد نه هزار و چهد و شدش مزرعدهی جدیدد بدا صدد و بیسدتهزار هکتدار بده خدرده
مقیم شدگان واگذار شد ،این رقم در سال  1933به چهار هزار و نهصد و چهارده مزرعه با
شصت هزار و دویست و نود و هفت هکتدار رسدید .در سدال  ،1936تعدداد سده هدزار و
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سیصد و هشت (شصت هزار و سیصد و هژده هکتار) و در سال  ،1937تنها بالک بر هدزار
و هفتصد و هشتاد و پنج مزرعه (سی و پنج هزار و نهصد و چه و دو هکتار) شد.
باید افزود که بخش بسیار کوچکی از این زمینها از جمله زمینهای بزرگ بودند .در
سال  1933نازیها برای حفظ ظاهر از یونکرها خواستند تا بخش مشخصی از امالکشان
را به مسکونیسازی تخصیص دهند ،اما این مرحلهی «خیرخواهانه» توفیو عملی در بدر
نداشت .چند قطعهی کوچ زمین واگذار شده عموما در کنارهی این امال قرار گرفتندد
و از نظر مکان و کیفیت برای مسکونیسازی نامناس بودند .قانون وام کمکی اول ژوپدن
 1933برقرار داشت که بازپرداخت وام به امال باید بدا بخشدودن درصدد مشخصدی از
زمین همراه باشد ،اما در عم یونکرها برخی از کمارزشدترین قطعده زمینهدایشیان را بدا
قیمتهددای گ دزاف بییه اییین کییار اختصییاص دادنیید .در واقددع تقریبددا تمددام زمینهددای
اختصاص یافته به مسکونیسازی نه از اراضی بزرگ که از امدال همگدانی بودندد یدا از
قطعه زمینهای بایر باتالقی که با هزینهی کم و از جان «خدمات کارگری» احیا شدند.
نازیها به جای تقسیم اراضی بزرگ ،از خط مشیای پیروی کردند که آشکارا بده افدزایش
اراضی بزرگ و متوسط به هزینهی [نابودی] امال کوچ گرایش داشت.
زمینهای اختصاص یافته به «مسکونیسازی» به خرده مقیم شددگان تعلدو نگرفدت
بلکه به تعداد محدودی مزارع متوسط تقسیم شد .از این مزارع جدید در سدال 60 ،1933
درصد و در سال  70 ،1934درصد بیش از ده هکتار اندازه داشتند .ذینفعان این پدروژه از
میان قاب اعتمادترین هواداران رژیم نازی برگزیده میشدند .هدف اولیهی قدانون «مدزارع
موروثی» بیست و نهدم سدپتامبر  ،1933تشدکی قشدر محددودی از کشداورزان بدزرگ و
متوسط بود .به تعبیر والتر داره «اصالت خون و خا جدید» 17پایگاهی اجتمداعی بدرای
رژیم در اراضی تامین میکرد .در اول ژانویهی  1935اعالم شد که حدود هفتصد هدزار
مزرعه (از حدود پنج و نیم میلیون مزرعه در آلمان)« ،مزارع موروثی»اند .آنان غیدر قابد
انتقال اعالم شدند و می توانستند به (بزرگترین یا جوانترین پسر ،بر اساس ناحیه) بده ارث
برسند د طرحی که از تقسیم مالکیت پیشگیری میکرد و کودکدان ارثندابر را بده پرولتدر
بودن میکشانید.
نازیها برای ایجاد امال موروثی بزرگ ،در بسیاری از نواحی مزارع کوچ را ضبط
کردند یا حق استفاده از برخی زمینهای مشخص را از دهقانان فقیر گرفتند .برای مثال بدا
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حکمی در فوریهی  ،1934حکومت بادن  Badenاز دهقاندان حدو قدیمیشدان را د کده
مالیات کمی برای آن میپرداختند د در اسدتفاده از زمینهدای کمدونی مشدهور بده آلمنکد
 Allmendبه عنوان چراگاه از آنان پس گرفت .این زمینهای کمونی 17 ،درصدد منطقدهی
بادن را تشکی میدادند که برای ایجاد «مزارع موروثی» برای چندد ندازی مطلدوب مدورد
استفاده قرار گرفتند .حکمی حکومتی در بیست و هفتم دسدامبر  1934در هسده ،Hesse
صد و نود و دو هزار هکتار از زمینهای دهقانان ( 13/8درصد نواحی ایالت) را به همدان
روش و منظور به چنگ آورد .در ناحیهی باتالقی روپن  Roehnبرنامهی خش کردن پیاده
شد که تنها هدف آن سل مالکیت از هزاران دهقان بدبخت با داراییهای کم بیود میا بیه
جای آن چند «مزرعهی موروثی» در این زمینهای بهبودیافته درار بدهند.
2
دولت فاشیستی به استثمار کدارگران از جاند زمدینداران کمد کدرد و کدارگران بخدش
کشاورزی از اتحادیههای مستق خود محروم شدند ،ساعت ثابت کاری دیگدر تادمینی
نداشت ،شک های قرون وسطایی استثمار بر آنان تحمی شد ،از بیمهی بیکاری محدروم
شدند و دستمزدهایشان به زیر خط فقر رسید .نتیجه آنکه بسیاری از آنان تالش کردند تدا
با مهاجرت به شهرها از شرایط فالکتبار خدود فدرار کنندد و ندواحی روسدتایی خدالی از
جمعیت شدند .اما دسترسی به مراکز ،بهشدت برایشان قدغن بدود و آندان گروهداگروه بدا
بیچارگی به زمینهایشان بازگشتند .روشهای باستانی متنوعی احیا شدند مثد پرداخدت
دستمزدها به کاز تا آنها را شدیدتر به خا بچسبانند.
در ایتالیا
پددس از جنددگ ،کددارگران مددزارع (براچیککانتی  )bracciantiدر اتحادیددههای قدرتمنددد
سازماندهی شدند و در رتبهای یکسان با زمینداران قرار گرفتندد (بخدش  .)1فاشیسدم بدا
ویرانی این اتحادیهها شروع و کارگران را مجبور کرد تا به «اتحادیههای شرکتی»* فاشیستی
بپیوندند (بخش  .)8اتحادیههای کدارگران مدزارع از جاند حکومتهدای سوسیالیسدتی
شهرداری حمایت میشدند اما با قانون چهارم فوریهی  ،1936دولت فاشیستی شوراهای
*  ،Company Unionبه معنی اتحادیهی شرکتی ،جدای از اتحادیهی کارگری.
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شهرداری منتخ را منح و فرمانددارانی را کده مسدتقیما از جاند حکومدت منصدوب
میشدند ،جایگزین آنها کرد .پودستا در هر بخشی ،طبعا ی زمیندار بزرگ یدا دهقدان
ثروتمند بود .قانون سیام دسامبر  ،1923براچیانتیها را از بیمهی بیکداری محدروم کدرد.
قراردادهای قدیمی اتحادیهای فسخ شدند و با قراردادهای پیشگفتهای جایگزین شدند که
تمام اهداف پیشتر به دست آمده ی پرولتاریای روستایی را بر هم زدند و یادآور بسدیاری
قراردادهای زمان فئودالی چون روز کاری «از سحر تدا غدروب» بودندد 18.بدرای مثدال در
قرارداد ایالت مانتوآ  Mantuaبندی وجود داشت که میانگین کار روزانه را هشدت سداعت
اعالم میکرد اما تبصرههای فراوانی نیز برای اضافهکاری بدون پاداش قای میشد19.
قراردادهای جدید همچنین کاهشهای بیشماری در دستمزدها سب شدند .مثال در
ایالت میالن ،دستمزدها  50درصد پایینتر از دورهی پیش از فاشیسدتها بدود 20.در سدال
 ،1930دستمزد میانگین در [بخش] کشاورزی 30 ،درصد زیر مقدار پیش از جنگ بود و
 40درصد کمتر از سال  1919و بین سالهای  1930تا  ،1938باز هم حددود  20درصدد
کاهش یافت .گرچه موسولینی اعالم کرد به هیچ وجه دستمزد روزانه کمتر از هشدت لیدره
نمیشود ،21در بسیاری از مناطو پایینتر از این مقدار شدد .در منطقدهی فدرارا  Ferraraبده
شش لیره و شصت در سال 1934رسید که باید با نوزده لیره و هفتاد و ی در سال 1925
مقایسه شود .کوریره پتادووانو  Corriere Padovanoتصددیو کدرد« :وضدعیت کدارگران
بخش کشاورزی در ایالت باید بدون هیچ اغراقدی تراژید وصدف شدود 22».بده عدالوه
دستمزد در ماههای زمستان به بهانهی «تشویو کشاورزان به استخدام کدارگر بیشدتر بدرای
مبارزه با بیکاری زمستانی» 23کاهش  20تا  25درصدی داشت .کاهشهای مشابهی در
«کشاورزی و تشکیالت اصالحات ارضی» با «هدف ویدژهی هددایت بده سدوی کداهش
میزان بیکاری» پدید آمد *.سرانجام براچیانتیها تنها هشتاد تا صد و پنجداه روز در سدال
کار میکردند د حقیقتی که میانگین درآمد روزانهشان را تقریبا صدفر میکدرد دد در ایالدت
فورلی  ،Forliنیازهای واقعی ی کارگر مزرعه برابر با هزار و دویست و نود و هفت لیره در
سال بود یا سه لیره و هفتاد وپنج در روز24.
شرایط محنتبار پرولتری ،پرولتاریای روستایی را به مهاجرت به شهرها کشداند .امدا
دولت فاشیستی مراق اوضاع بود .کارگران روستایی از تر گفتن روستاهایشدان و یدافتن
* سیلونه ،فونتامارا (ترجمهی انگلیسی) .1934
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کار در جایی دیگر منع شدند« .مهاجرت داخلی» (این ریزش به شهرها) غیرممکن شدد.
سیلونه میگوید که :کارابینیری  Carabinieriاینکه «هر کارگری ،قطاری بدرای رفدتن بده
بیرون [روستا] و کار کردن در جاهایی دیگر را به دست آورد» 25قدغن کدرد .فرماندداران
ایالتها بنا بر قانون  1928مختار به جلوگیری از مهاجرت جمعیت روستایی بودند ،اگدر
بر این بودند که انجام آن مفید فایده است 26.کارگران گروه گروه و در فضایی بدیرحم بده
مح [کارشان] بازمیگشتند.
برای بیشتر وابسته کردن پرولتاریای روستایی به خا  ،فاشیسم رسدم کهندهی بسدیار
عجیبی را احیا کرد ،پرداخت به کاز د چیزی که همیشه برترین آرزوی مالکان زمین بدوده
است 27.بنا بر تان ،براچیانتی « با پول نقد کمتری در اختیدار ،کمتدر مشدتا بده حرکدت و
تیییر دایمی» خواهد بود 28.او در زنجیرهدای اسدتثمارکنندهای کده سیسدتم بدرایش سدود
خالص است د چراکه میتواند فرآوردههای خود را به شک دستمزد در اختیار قرار دهد دد
محکمتر زنجیر میشود.
«رعیت جمعی» که فاشیسم در اطراف آن سر و صدای زیادی برپا کرد و ادعا میشد
که براچیانتیها را «غیر پرولتری» (اسبراچانتاره  )Sbracciantareمیکرد چیزی نبود جدز
بازماندهای از دستمزد به کاز .تعداد مشخصی از کارگران مزارع یا خانوادههدای کدارگران،
«به صورت جمعی» در فرآوردههای زمین سهیم بودندد بده جدای آنکده روزانده دسدتمزد
دریافت دارند .بنابراین «رعیتها» مزدبگیر نشدند .گرچه تبدی به کشاورزان مستیجر نیز
نشدند .مستیجر د سهیم بر نصف محصول حدو داشدت امدا «رعیدت جمعدی» تنهدا بدر
ی سوم آن حو داشت .البته حتی این مقدار یک سوم هم تامینی نداشت و تنها به عنوان
«پایه» تنظیم شده بود و بنا بدر بهدرهوری و سدازمان مدزارع متفداوت بدود« .رعیدت» نیدز
می توانست در هر زمانی از جان صاح زمینش مث هر مزدبگیر دیگری اخدراج شدود.
که در این مورد ،او «تمامی حقو مشدارکت را از دسدت خواهدد داد و چگدونگی دورهی
کاری پیشینش در تشکیالت مهم نیست 29».خالصه آنکه او کامال به اربابش بسدته بدود
هرچند تمام وظایف بر دوش رعیت بود ،همه ی کارها بدا او بدود و هدیچ حدو و حقدوقی
نداشت.
بددهعالوه ،زمددینداران بدددترین زمینهایشددان را ب درای «رعیتهددا» کنددار گذاشددتند،
سختترین برای شخمزنی ،بهویژه آن زمینی که باید پا میشد.
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فاشیسم در بهار  ،1938نوع جدید بردهداری برای کارگران مدزارع پدیدد آورد :آندان را
فرستاد تا در خا زمینداران بزرگ آلمان کشت و زرع کنند .بنابراین سی هزار از آندان بده
خدمت احاار شدند .به هری از آنان یونیفرم و کالهی پلیسدی داده شدد و «کتابچدهی
راهنما برای کارگران عمدومی کشداورزی» کده در آن میخواندندد« :شکما بکه عنکوان یکک

ایتالیایی ،و به عنوان سربازی در ارتش عظیم فاشیستی کار ،در نتیجکهی رهنمودهکای رایکم

برای هدمت سازماندهی شده به کار اعزام شدهاید ».در آلمان ،دستمزد آنان هفدت لیدره و
شصت در روز بود!30
در آلمان
پس از جنگ یکم جهانی ،کارگران مزارع ،بهویژه بیشماری از آنان در ایالتهای شرقی به
آزادیهای خود دست یافتند .آنان در اتحادیههای مستق گرد آمدند و شرایط بهتر کاری و
قراردادهای اتحادیهای با یونکرها به دست آوردند .اما پیروزی ناسیونال سوسیالیسم دوباره
آنان را به شدرایط بنددگی برگرداندد .اتحادیدههای آندان کده در دوم مدی  1933بیا تمدامی
اتحادیههای دیگر کارگری «همکاری داشتند» ،در مارس  1934منح شدند و بده اجبدار
به «رستهی تهیهی مواد غذایی رایش» پیوستند که رهبران بخش محلیاش یونکرها بودند.
در سپتامبر  ،1933کارگران مزارع از بیمهی بیکداری محدروم شددند .روشهدای فئدودالی
استثمار دوباره پدیدار گشتند .یونکرهدا دوبداره بندگانشدان را مجبدور کردندد جریمدههای
اناباطی شدید ،جریمههای نقدی و حتی مکافات بدنی بدهند .گرچه در تئدوری ،طدول
روز کاری از روی سال کاری تنظیم شده بود امدا در عمد انحرافدات بسدیاری از تئدوری
وجود داشت و مبلک اضافهکاری با ه ار بدبختی پرداخت میشد31.
پس از اول می  ،1934که طرح «قانونمند کردن کار ملی» به اجدرا درآمدد ،بسدیاری
قراردادهای اتحادیهای لیو شدند یا ناظران کارگری آنها را اصالح کردند .تقریبدا همدهجا
اینان کاهش دستمزدها را ما حد  25درصدد تصدوی کردندد 32.بدهعالوه بده کارفرمایدان
اختیار دادند تا از نرخهای تثبیت شده عدول نمایند 33.و بسیاری قراردادهدا گرچده هندوز
روی کاغذ معتبر بودند با شری جرمی آنان آشکارا نقض شدند یا یونکرها از انجام آنهدا
طفره رفتند .نتیجه این بود که دستمزد کارگران که تا کنون بسیار پایین بود به زیر خدط فقدر
کشددیده شددد .کارمندددی نددازی بدده نددام گوتسددمیدل  Gutsmiedelمسددلم میدانسددت کدده
«دستمزدها و شرایط زندگی کارگران فاجعهآمیز است» ،با دستمزدهای اغل معادل  50تا
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 70درصد پاداش بیکاری مخصوص کارگران صدنایع 34.تتان نوشدت« :بدر هدیچ کسدی
پوشیده نیست که در اراضی بزرگ و بیشمار آلمان ،کارگران مدزارع نکبدت مییکشیند میا
حقو خود را دریافت کنند35».
حکومت رایش تمام تواناییاش را برای پایین آوردن دسدتمزدهای کشداورزی بده کدار
برد .و در میان یونکرها تقریبا نیم میلیون بیکار شهری پخش کرد که مجبور بودند تقریبدا
برای هیچ کار کنند .دیددهایدم کده بدا حکدم بیسدت و هشدتم اوت  ،1934مدردان ازدواج
نکردهی زیر بیست و پنج سال شی هایشان را در شهرها از دست دادند .اینان بده عندوان
کمککاران کشاورزی به روستاها فرستاده شدند و مجبدور بودندد چدون چهارپدایی بدرای
یونکرها کار کنند .آنان سزاوار حقو نقدی بودند اما پرداخت عملی ،بستگی به رضدایت
کارفرما داشت و بسیار کمتر از حقو فو العدادهی بیکداری بدود .دولدت نیدز اعادای
«خدمات کارگری» و جوانان را که بنا بر قانون اول آوری  ،1934باید پس از تدر گفدتن
مدرسه« ،ی سال روی زمینها» صرف میکردند ،در اختیار یونکرها گدذارده بدود .ورود
براچیانتیهای ایتالیایی دستمزدهای کارگران مزارع را نابهسامانمر کرد.
شرایط پرولتاریای روستایی چندان بد شد که حتی وقتی کار داشتند نیز روستاهایشدان
را تر میگفتند و به شهرها هجوم میبردند به این امیدد کده زنددگی کمتدر فالکتبداری
داشته باشند .مقامات با این خروج [از روستاها] مقابله کردند .گروه گروه کارگران مزارع را
به زمینهای بزرگ بازگرداندندد کده آندان دوبداره در آنجدا «بیشدتر از همیشده در اختیدار
یونکرهایی بودند که آنها را استثمار میکردند 36».مثال قانون پانزدهم می  1935کسدانی
را که در سه سال گذشته در کشاورزی مشیول به کار بودهاند به شدت از تجدارت شدهری
منع کرد و حکمی در بیست و هشتم فوریهی  1935کارگران مزارع را که قدانون پیشدین در
مورد آنها صاد بود فوری از شهرها اخراج نمود و با تحمد پیگدرد جندایی آنهدا را بده
روستاها بازگرداند.
نازیها نیز برای وابستگی هرچه بیشتر پرولتاریدای روسدتایی بده خدا  ،جدایگزینی
پرداخت کاز به دستمزد نقدی را در نظر گرفتند .کارمندی نازی به نام کراوتد Kraeutle
گفت« :کارگر باید دوباره بهشدت به مزرعه چسبیده و پرداخدت بده کداز دوبداره بایدد در
همهجا برقرار شود37».
آنان به همان روش تالش کردند تا کاسدت باسدتانی هویرلینگکه  Heuerlingeرا احیدا
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کنند که تنها در چند ناحیه بقا داشت .هویرلینگه ،کارگر کشاورزیای بدود کده زمدینداران
بزرگ در عوض مقدار روزهای کاری مشخص روی زمینشان ،مقددار کمدی زمدین بده او
میدادنددد .بددرای رهبددر دهقانددان الدددنبورگ  Oldenburgتوسددعهی سیسددتم هویرلینگککه
« سودمندترین راه برای توقف خروج از مزارع و بستن کارگران مزارع به خا بود38».
3
دولت فاشیستی همچنان به زمینداران بزرگ کم کدرد تدا اخداذی بیشدتری از زارعدان و
مستیجران خردهپا و رعیت خود بکنند.
در ایتالیا
پس از سال  ،1922اجارههای مزارع از  600درصد به  700درصدد افدزایش یافدت ،رشدد
سرسام آوری که در نتیجهی آن برای مستیجران کوچ دیگرغیرممکن میشد تا کشداورز
مستق باقی بمانند و آنان را تبدی به پرولتر کرد39.
رعیتها که پس از جنگ در بهبود بخشدیدن بده قراردادهایشدان موفدو عمد کدرده
بودند ،اکنون تمام دستاوردهایشان را از دست میدادند .مثال در قرارداد سدال  1920بدرای
ایالت بولونیا  Bolognaمستیجران  60تا  70درصد محصول را برای خود نگه میداشدتند.
در سال  1929این مقدار به نصف سال  1920رسید .در نواحی مشخصی ،شدرایط قدرون
وسطایی مث اینکه رواج جاودان داشته باشند باز نمودار شدند .بند آخدر قدرارداد ایالدت
تارانتو  Tarantoدر سال  1935چندین بدود« :رعیتهدا و خانوادههایشدان دارای احتدرام و
مطیع صاح مل خواهند بود .آنان قول میدهند تدا ندان تهیده کنندد ،رخدت بشدویند،
چوب ،کاه و دیگر فرآوردهها را به خانهی صاح مل در روستا یا شهر تحوید دهندد و
از این دست .بهعالوه رعیت بهکلی از رفتار بد با همسایگانش من میشدود ».قدانونی در
ُ
یازدهم فوریهی  1923زمدینداران را از مالیدات بدر بیمده معداف کدرد و آن را بده گدردهی
مستیجران انداخت .حکمی در دهم سپتامبر  ،1923این شرط را که زمینداران در مدوارد
آسی رساندن رعیتها به زمینهایشان ،بدون داشتن مجوز کمیتدهای متشدک از هدر دو
طرف کاری از پیش نمیبرندد لیدو کدرد .زمدینداران ،دوبداره حدو تحمید مجدازات بدر
مستیجرانشان در مورد مزاحمتهای جزپی را به دست آوردند40.
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رعیت ها به فدراسیون فاشیستی کشاورزی که قراردادهای تحمیلی بده آندان را تنظدیم
کرد پیوستند .رهبران فدراسیون یا زمینداران بزرگ بودند یا زبانبستههای آنان .بدرای مثدال
شاهزاده تورلونیا  Torloniaزمیندار بزرگ ،در ضمن رییس ایالتی فدراسیون نیز بود .او بده
صالحدید خود قراردادی را بر مستیجران تحمی کرد که خود الوورو فاشیستا اذعان نمدود
که این «غیرعملیترین ،غیر اقتصادیترین و ناعادزنهترین [قراردادی است] کده میتدوان
تصور کرد».41
پرمعنی است که در ی مورد ،وقتی راتزا  Razzaرییس فدراسیون فاشیسدتی کدارگران
کشاورزی تالش کرد تا رعیتها را به سازمان بیاورد ،زمینداران بزرگ برنامه را در سنا بده
ر ی گذاشتند .نه اینکه راتزا انگیزهی بشردوستانه داشت د عوام تنها در پی افزایش «پایگداه
اجتماعی» خود بودند د اما رعیتها بدا همدسدتی کدارگران مدزارع منفعدت میبردندد یدا
دستکم ،به این ترتی حقو کمی را به دست میآوردند .در عوض فاشیسدتها تسدلیم
زمینداران شدند و در نهایت متن قانون بر اساس قراردادهای رعیتی تنظیم شدد کده هدیچ
مقیاس دستمزد و هیچ قانون حمایتی دیگری در پرداخت وجه نقد در بر نداشت42.
نشریهی فاشیستی شرایط سدخت زنددگی رعیتهدا را کده حتکی شکدیدتر از ککارگران
روزمزد بود پنهان نمیکرد .اقتصاددانی بده ندام پردیسکا  Perdisaمینویسدد« :بدبختانده،
حقیقت دارد که جایی که زمین به اشترا شخم زده میشود ،درآمد چنان افت میکند که
دهقانان مجبورند بهرغم وابستگی شدیدشان بده زمدین ،بکه عنکوان ککارگران مزرعکه اجیکر
شوند43».
در آلمان
واقعیت این است که نازیها با قانون بیست و دوم آورید  1933بده کشداورزان مسدتیجر
خرده پا حمایت ظاهری دادند .اما در واقع به ایدن [حدد] کداهش یافتندد :در مدوردی کده
صاحبان زمین اجارهها را فسخ میکردند ،تنهدا در پایدان سدال میتوانسدتند کشداورزان را
اخراج کنند .و حتی این شرط ،اگر کشاورز در پرداخدت کرایدهاش تدیخیر داشدت کداربرد
خود را از دست میداد .بهعالوه قانون بیست و نهم سپتامبر  1933کده بدا ابدداع «مدزارع
موروثی» ضربهای کاری به مستیجران ضعیف وارد آورد بدهویژه مقدرر داشدت کده مدزارع
اجارهای نمیتوانند «مزارع مدوروثی» محسدوب شدوند .بسدیاری از یونکرهدا و دهقاندان
ثروتمند ،مشتا فسخ اجارهی مزارعشان برای بهرهمند شدن از این قانون بودند44.
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4
دولت فاشیستی به زمینداران بزرگ و دهقانان مال همه نوع مزایا میبخشید د معافیدت
مالیاتی ،کم های مالی ،کم [به پرداخدت] وام و غیدره دد و بده نددرت بده کشداورزان
کوچ نحیف کم مینمود.
در ایتالیا

معافیتهای مالیاتی د حکم چهارم ژانویهی  1923بر پایهی مالیات بر درآمدد کشداورزی
د درآمد هالص د برای مالکانی بود که زمین خود را شخم نمیزدند ،یعنی بدر درآمدشدان
پس از کسر دستمزدهای پرداختی [مالیات بسته میشد] اما ایدن مالیدات بدرای کشداورز
ناداری که برای خودش کار میکرد ،بر مبنای درآمد ناهالص بود .در نتیجه ندرخ مالیدات
پرداختی از جان کشاورز و کارگر اغل بیشتر از صاحبان بزرگ زمینهاست (حدود 10
درصد در برابر  5درصد).
قانون هفتم ژانویهی  ،1923برای تجدید نظر عمومی در ارزیابی زمینها تهیه شد .از
ً
آنجایی که این قانون سخت تحت کنترل زمینداران بزرگ اجدرا میشدد ،تقریبدا همدهجا
اندازههای ثبت شده و ارزشهای تخمین زده شدهی مالیداتی بدرای اراضدی بدیشدمار بده
صورت ماحکی کوچ و کم بودند .بنابراین مالیاتهای مالکان بدزرگ ،در مقایسده بدا
کشاورزان نادار خردهپا به نحو چشمگیری کم بود 45.بازتر از همده ،از طریدو حکدم اول
اوت  1927و قانون ژوپن  1928دولت فاشیستی به زمینداران بدزرگ همده ندوع معافیدت
مالیاتی اهدا کرد .بر اساس آمار منتشره در روزنامهای فاشیستی ،دهقانان کارگر در نواحی
جلگهای مالیات بر درآمد دویست و چه لیدره در هدر هکتدار میپرداختندد درحالیکده
صاحبان زمین تنها صد و سی و ی لیره میپرداختند46.
یارانههای اصالحات ارضی عمومی د با قانون بیست و چهارم دسامبر  1928که برای
اصالحات ارضی تصوی شد دولت فاشیستی یارانههای بیشماری به زمدینداران بدزرگ
پرداخت .برنامهی آبادسازی ارضی عمومی که از آن سخن گفته شد (بازسازی جنگ هدا،
جلوگیری از فرسایش ،زه کشی ،توزیع نیروی بر  ،مخابرات و غیره) تقریبدا بده تمدامی از
سوی دولت اجرا میشد (سهم دولت از  75تا  92درصد بود) .دولت به طورمتوسدط در
حدود  33درصد هزینهها را برای آبادسازی امال تقب کرد ،ضمن آنکه دولت باید برای
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تیسددیس و نص د نیددروی بددر  45 ،درصددد و ب درای آبراهددههای روسددتایی  75درصددد
میپرداخت .دولت فاشیستی در اول ژوییهی  ،1934تقریبا بیش از چهار بیلیون لیره برای
برنامهی کاری هفت بیلیون لیرهای خرج کرد 47.مالکان بسیار کمتدر از ایدن حدد در ایدن
برنامهها سهیم بودند .روزنشتا د فران اشداره میکندد« :اقلیتدی از کدالن زمدینداران»
کنسرسیومهای اصالح ارضی را قباه کردهاندد« 48.اصدالح ارضدی عمدومی» بده معندی
اصالح اراضی وسیعی از جان دولت اسدت کده پیشتدر فقدط بخشدی از آنهدا کشدت
میشدند.
یارانههای «نبرد گندم» د دولت فاشیستی بدا پایهگدذاری «مسدابقهی ملدی» سدازنهی
گندمکاران رضایت زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند را جل کرد .برندگان جوایز نقدی
زیادی دریافت داشتند .مثال در سال  1932برندهی ردهبندی مزارع متوسط ،سی و هشت
هزار لیره برنده شد 49.در مسابقهی سال  ،1937مبلک جایزه روی هم به حدود ششصدد و
پنجاه هزار لیره رسید و در میان برنددگان شصدت سراسدقف و اسدقف و بدیش از دو هدزار
کشیش وجود داشتند 50.اما تنها زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند در ایتالیا بدرای بدازار
گندم می کاشتند ،دهقانان کارگر یا تنها گندم مورد نیاز خدود را میکاشدتند و در مدوقعیتی
نبودند که محصول زیادی به دست آورندد یدا خدود را وقدف دیگدر فعالیتهدا میکردندد
(پرورش دام ،مو ،زیتون ،توت و از این دست) ازاینرو پاداشهای «مسابقهی ملی» بدرای
آنان نبود.
در آلمان

معافیتهای مالیاتی د «مزارع موروثی» پدید آمده با قانون بیسدت و نهدم سدپتامبر 1933
کامال از مالیات بر ارث و مالیات بر مستیالت معاف بودند .قانون بیست و یکم سدپتامبر
 1933کاهش کلی مالیات بر درآمد [حاص ] از فروش فرآوردههدا را بیرای مدزارع بدزرگ
تصددوی کددرد .قددانون دیگددر در شددانزدهم اکتبددر  1934از ایددن مالیددات ،عمدهفروشددی
فرآوردههای کشاورزی را نیز بهکلی معاف کرد د اقدامی که بیشتر به نفع مزارع بزرگ بود.
یونکرها نیز از معافیت مالیاتی برای به دست آوردن ماشینهای جدید ،اتومبی ها ،ساخت
ساختمانهای جدید و غیره بهرهمند شدند (بخش  .)9از سوی دیگر ،مالیاتهای جدیدد
بر دهقانان کارگر تحمی شد .در یازده هزار کمون ،جایی که قانون هنوز به اجرا درنیامدده
بود ،مالیات اخذ ر ی د بهویژه بدنام در مناطو روسدتایی دد بیه کیار گرفتیه شید .بدهعالوه
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دهقانان باید همهنوع باج و خراج و مالیات برای «رستهی تهیهی مواد غذایی رایش» ،ایدن
بدنهی پرخرج بوروکراتی انحصاردار در فروش فرآوردههای کشاورزی میپرداختند51.
مهلت قانونی د از طریدو قدانون فوریدهی  ،1933دولدت بدرای تمدام رایدش مهلدت
بدهکاری کشاورزی را که برونینگ برای ایالتهای شرقی ایجاد کرده بود تصوی و آن را
تا سی و یکم اکتبر  1933تمدید کرد که در آن تاریخ دوباره تا سی و یکم دسدامبر تمدیدد
شد .اما در آن تاریخ بهک برچیده شد .امدا در ایدن میدان ،سدودمندان خوشدبخت قدانون
«مزارع مدوروثی» از آنجدایی کده داراییهایشدان معداف از تصدرف و انتقالناپدذیر بدود،
حمایتی دایمی در برابر فروشهای اجباری به دست آوردند .امدا بان هدا فدوری بده ایدن
روش کامال مناس فرار از تعهد پرداخت بدهی اعتراض کردند .با قانون دسدامبر ،1936
بان داران این امتیاز را به دست آوردند کده وقتدی بددهی مالکدان «زمینهدای مدوروثی»
متجاوز از  70درصد ارزش زمین باشد« ،زمینهای موروثی» به ثبت نرسند .خبرنگار تان
نوشت« :در بسیاری موارد ،دهقانان امال خدود را بده ندام «زمینهدای مدوروثی» ثبدت
میکردند تا فقط از بستانکارانشان رهایی یابند .قوانین جدید بدرای کمد بده توقدف ایدن
سوءاستفادهها وضع شدند» 52به این صورت از بیشتر کشداورزان خیلدی بددهکار ،دیگدر
حمایتی صورت نگرفت.
بهعالوه قانون زمینهای مدوروثی ،کداربردی بدرای تودههدای وسدیع دهقاندان کدارگر
نداشت .هیچ مهلتی اینان را تحت پوشش قرار نمیداد .اما حکومت مجبور بده بخشدودن
چند معافیت به آنان بود .مثال گاهگاهی به آندان اجدازه داده میشدد تدا از مهلدت قدانونی
دیگری سود جویند د که برای مستیالت غیر کشاورزی برقرار شده بود .اما تحدت دورهی
این مهلت اخیر ،فروشهای اجباری تنها برای دورهی شش ماهه معلو ماندندد .ایدن دوره
که تمام شد ،مانع قانونی دیگری برای فروش اجباری مزارع پر از بددهی وجدود نداشدت.
مسلما نازیها تالش کردند تا این تیییر کلی را آرام کنند اما بهتدریج فروشهای اجبداری
از سر گرفته شدند .در چهار ماه آخر سال  ،1934این [موضوع] 91/6 ،درصدد بیشدتر از
دورهی مشابه سال  1933بود .در سال  ،1935حتی بیشتر شده و بیشتر از همه بدر مدزارع
بسیار کوچ اثر گذارد.
کاهش بدهی د حکومت رایش بدا قدانون اول ژوپدن  ،1933بددهیهای مدزارع را بده
دو سوم «ارزش» مزرعه کاهش داد و نرخ بهره را تا  4/5درصد کدم کدرد .امدا ایدن قدانون
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بیشتر به زمینداران بزرگ و متوسط تعلو داشت به دلی این واقعیت که کشاورزان خردهپدا
نه به بان ها بلکه به افزارمندان ،کاسدبکاران ،خویشداوندان ،نزولخدواران روسدتا و غیدره
بدهکار بودند .بهعالوه قانون «ارزش گذاری» بر مبنای قیمت واحد ژانویهی  ،1931تنهکا
در مورد زمینهای کوچک ،با درصد بازیی این قیمت واحد را باز بدرد .ازآنجاییکده بدا
اینگونه محاسبه ،بدهکاری دهقانان خردهپا به بان ها بهندرت متجاوز از دو سدوم ارزش
زمینشان بود ،قانون کاهش بدهی کاربردی برای آنان نداشت .درواقع در اول ژوپن 1934
ی سال پس از اعالن قانون ،این قانون تنها برای شصت هزار مزرعه از پنج و نیم میلیدون
مزرعه کاربرد داشت.
یارانههایی به ایالتهای شرقی د حکومت نازی برای یونکرها و دهقاندان ثروتمندد بده
پخش اعتبارهای استهیلفه ( Osthilfeکم های اضطراری بده ایالتهدای شدرقی) ادامده
داد 53.در دسامبر  ،1932پیش از به قدرت رسیدن هیتلر ،از صد و سی و دو میلیون اعتبار
توزیع شده ،شصت میلیون به مزارع بیش از صد هکتار تعلدو گرفدت .گرچده نازیهدا بدا
عوامفریبی این رسوایی را تقبیح کردند ،هنگامی که به قدرت رسیدند ،بدترش کردندد :تدا
اول نوامبر  ،1934دویست و سیزده میلیون مار به مزارع بدیش از صدد و بیسدت و پدنج
هکتار پرداخت شد .صد و نود و چهار میلیون به مزارع بین هفت و نیم تا دوازده هکتدار و
تنها سی و سه و نیم میلیون به مزارع کمتر از هفت و نیم هکتار54.
یارانههای «نبرد تولید» د نازیها در تالش برای خودکفا ساختن آلمان در تهیهی مدواد
غذایی« ،نبرد تولید» پر سر و صدایی را از پایان سال  1932آغداز کردندد کده یاراندههای
زیادی برای افزایش تولید میپرداخت .قدانون اول آورید  ،1935صدد میلیدون مدار در
بودجهی سال  1935برای «تشویو بخش کشاورزی» مقرر داشت .مجموع اعتبارات ی
بیلیون مارکی برای دورهی برنامدهی چهارسداله در نظدر گرفتده شدد تدا در بهبدود خدا و
روشهای کشاورزی مصرف شود .یارانهی صد مار در هر هکتار به چمنزارهدای تبددی
شده به زمینهای زراعی تعلو گرفت .همهگونه پاداشی برای افزایش تولیدد ،55تشدویو بده
افزایش پرورش شلیم ،کتان ،کنف و از این دست در نظر گرفتده شدد .امدا ایدن کم هدا
بیشتر به جی های زمینداران بزرگ و متوسط سرازیر شد که به خدودی خدود در شدرایط
توسعه و تقب تولید زیاد فرآوردههای مطلوب بودند56.
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5
مقررات کشاورزی فاشیسم در خصوص تعرفهها و قیمتها ،رضایت زمدینداران بدزرگ و
دهقانان ثروتمند را فقط و فقط به هزیندهی خدرده دهقاندان بدرآورده سداخت .در واقدع در
ایتالیا و هم در آلمان «پخش فندی محصدوزت ،منطبدو بدر پخدش اقتصدادی و سیاسدی
مالکیت و طبقهها بود 57».زمینداران بدزرگ ،دهقاندان ثروتمندد ،ازآنجاییکده داراییشدان
بیشتر بود و میتوانستند از روشهدای علمدی اسدتفاده نمایندد در تولیدد غدالت انحصدار
داشتند .از طرف دیگر خرده دهقانان تقریبا هیچ غلهای برای بدازار تولیدد نمیکردندد امدا
وقت خود را صرف فعالیتهای دیگر مث پرورش دام ،سبزیکاری و غیره میکردندد .امدا
فاشیسم قیمتهای مناس را تقریبا فقط برای پرورش دهندگان غدالت تادمین میکدرد.
در واقع صاحبان صنایع مخالف هرگونده افدزایش قیمدت فرآوردههدای کشداورزی بودندد
چراکه اثری معکوس در هزینههای آنان به جدای میگذاشدت .فاشیسدم از قربدانی کدردن
کشاورزی برای صنعت وقتی که فرآوردههای کشاورزی مقیاسی باز دارند میپرهی د .امدا
در دفاع از دیگر کازهایی که بیشتر توسط خرده دهقانان تولید میشود کمتر شور و شو
دارد .خالصه آنکه ،سازشی را هدایت میکند که هم منافع زمینداران بزرگ و هدم مندافع
صاحبان صنایع را تامین کند اما هزینهی آن را خرده دهقانان بپردازند.
در ایتالیا
تمام توجه دولت معطوف به کشتکاران غالت بود .تعرفههای بر گندم پی در پدی از 27/5
لیره در ژوییهی  1925به  40/4در سپتامبر  1928به  51/40در ماه می  ،1929بده 60/60
در ژوپن  1930و به  75در اوت  1931افزایش یافتند (برای مقایسه ،لیره در اینجا در نرخ
تثبیتی سال  1927محاسبه شده است) .ایدن حمایدت تعرفدهای بده گنددمکاران تادمین
میداد بتوانند قیمتهدای بدازار را بیه طیور مصدنوعی افدزایش دهنید ،البتده بده هزیندهی
مصرفکننده .پروفسور مورتارا  Mortaraمحاسبه کرد که تعرفه از سال  ،1931ی و ندیم
بیلیون لیره برای مصرفکننده هزینه در بر داشته است .بدهعالوه تولیددگران بدا ایدن شدرط
قانونی که  95درصد گندم داخلی باید به صورت آرد مصدرف شدود حمایدت میشددند.
سرانجام دولت برای ابقای قیمت ،بازار را به تعدادی قوانین پوشدش دهنددهی فروشهدای
جمعی ،اندوختن ارزشهای افزوده و پیشدرفت برداشدت محصدول مشدمول کدرد ،مدثال
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بان های وامدهنده به بخش کشاورزی ،به کشتگران مساعدهی هشتاد لیدرهای بدرای هدر
کویینتال گندم انبار شده میپرداختند.
درحالیکه مقررات حمایتی و حفظ قیمتها بسیار مطلدوب کشداورزان بدزرگ بدود،
برای دهقانان متوسط کمتر فایده داشت (از آنجایی که خرده دهقانان برای بازار گندم تهیه
نمیکردند آنها را در نظر نیاوردهایم) .نخست آنکده ،برخدی بان هدای وامدهندده بدرای
گندمهای انبارشدهی بهنسبه زیاد مساعده پرداخت میکردند ،و از آنجدایی کده دهقاندان
متوسط چنان مقادیری برای بازار تهیه نمیکردند نمیتوانستند از ایدن مسداعدهها اسدتفاده
کنند و ناچار به فروش گندم به محض برداشت و به قیمت کمتر دلخواه بودند .دوم آنکده
پس از فوریهی  1936دهقان آنقدر آزادی نداشت تا محصول خود را خدود عرضده کندد و
مجبور بود تا آن را به بدنهای دولتی حوالده دهدد و تنهدا میتوانسدت سده کویینتدال بدرای
مصرف شخصی خویش نگه دارد (تالشهایی برای کداهش ایدن مقددار بده دو کویینتدال
صورت گرفت) 58.از آنجایی که این مقدار مجاز برای مصرف شخصی دهقانان ناکدافی
بود ،یا مجبور بودند تا نان مورد نیاز خود را به بهای بیشتر از آنچه خود میپختند بخرندد
یا با فداکاری زیادی محصولشان را افزایش دهند .طبیعتا نسبت به کشدتگران بدزرگ بدرای
آنان بسیار مشک بود که این کار را انجام دهند.
گدی  Gaddiمینویسد« :برای افزایش تولید گندم در منطقهای که مقدار زمین کشت
نشده زیاد نیست ،ززم است تا اقتصاد کشاورزی را به صدورت پایدهای تیییدر دهدیم ...و
دیگددر محصددوزت کمتددر مددورد نیدداز را کدداهش دهددیم ...بددا اسددتفادهی بهتددر و بیشددتر از
ماشینآزت و کودهای شیمیایی و به با کار انداختن سرمایهی بیشتر بر روی زمدین ،بایدد
محصول را افزایش داد ...محصول متوسط در هر هکتار که پیشتدر ده یدا یدازده کویینتدال
بود ،امروزه به سیزده کوینتال رسیده است .گرچه این میانگین ،شدام محصدول میدانگین
هشت کویینتال برای خرده کشاورزان ساردینیا  Sardiniaو محصدول متوسدط از بیسدت و
پنج تا سی کویینتال برای زمینداران سرمایهدار بزرگ لمباردی  Lombardiاست59».
با تولیدکنندگان کوچ فرآوردههایی به جدز غدالت ،همچدون خویشداوندان فقیدر رفتدار
میشد .مدتی طوزنی بود که صنعت خود را مخالف با حمایت تعرفدهای عمدومی بدرای
تمامی فرآوردههدای کشداورزی نشدان داده بدود .وقتدی رکدود جهدانی آغیاز شدد ،قیمدت
فرآوردههای کشاورزی بدون حمایدت کدافی (بدهویژه فرآوردههدای پدرورش دام و طیدور،
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گوشت ،شیر ،کره ،تخممر و پنیر) و بدون مابهالتفاوتی در سدود ،سدقوط کدرد .در سدال
 1933شیر بیشتر از لیتری سدی یدا چهد سدانتیم ایتالیدا فدروش نمیرفدت 60.بازارهدای
فرآوردههای صادراتی کشاورزی (شراب ،زیتون ،ابریشم خدام) بدهراحتی تعطید شددند.
قدرت پایین لیره در سال  1927ضربهای سدهمگین بده آندان وارد آورد ،بحدران جهدانی و
رقابت ژاپنیها (در مورد ابریشدم) آندان را از دوام بازارهایشدان محدروم کیرد« .صدادرات
کشاورزی ایتالیا سقوط آزاد کرد 61».مثال پیلهی کرم ابریشم که در دوران رونو بده سدی و
پنج لیره فروخته میشد ،در سال  1933تنها سی و نیم لیره ارزش داشت62.
امروزه دولت ،تمام قیمتها را تثبیدت کدرده امدا سدود بدرای فرآوردههدای درجده دوم
کشاورزی (بهویژه دام) هنوز ناکافی است .بهعالوه حکومت مالیاتهدای بیشدماری بدر
دام و حیوانات اهلی بسته است .مالیات ی بز به بیست لیره افزایش یافت با این نتیجه که
جنعیت بزها از سه میلیون و صد هزار ر س در سال  1926به ی میلیون و هفتصد و نود
و پنج هزار ر س در سال  1936رسید 63.خالصده ،خودکفدایی سدب شدد کده صدادرات
کشاورزی آخرین بازارهای خود را از دست بدهد.
64
خرده دهقانان بیاغرا «تدا خرخدره» در قدرض فرورفتندد .در پایدان سدال ،1934
روزنامهی ِترا ( Terraزمین) بدهی بخش کشاورزی را ده بیلیون لیره برآورد کرد.
در آلمان
تا سال  1932حکومتهای جمهوری وایمار تقریبا فقط از یونکرها و گندمکاران حمایت
و خرده دهقانانی را که بیشتر مشیول دامپروری بودند قربانی میکردند .نازیها بدهراحتی
خرده دهقانان را با قول حمایت یکسان بدا غالتکداران فریفتندد .و در نخسدتین روزهدای
دستیازی به قدرت باید وانمود به عم به قولهایشان میکردند .هیتلر در سدخنرانیاش
در تاریخ بیست و سوم مارس  1933به رایشستاگ اعالم داشت« :ما باید به سوی نجدات
آلمان رهسپار شویم ...جنون بلشویستی بدون حق موازن برای طبقدهی دهقدان ،آلمدان را
غر خواهد کرد »...و تعرفههای فرآوردههای عمدهی درجه دوم (تخممر  ،پنیر ،گوشدت
و غیره) را از  300تا  500درصد افزایش داد.
اما پس از این آغاز درخشان ،مقررات کشاورزی رایش سوم برای دهقاندان کوچد و
متوسط نکبتبار بود .با قانون سیزده و بیست و ششم سپتامبر  1933ادارهای دولتی به ندام
رستهی تهیهی مواد غذایی رایش پدید آمدد بدا چشدمانداز «تثبیدت قیمدت» فرآوردههدای
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عمدهی کشاورزی .این قانون ابتدا ناظر بر تولید گندم بود .والتدر داره گفدت« :هددف مدا
رسیدن به قیمت عادزنه برای تمام محصوزت کشاورزی و پیش از همه غدالت اسدت».
در ژانویهی  1932و در برلین ،ارزش ی تن گندم سیاه (چاودار) بده صدد و پنجداه و دو
مار آلمان و در می  1935به صد و هفتاد و دو مار رسدید و ید تدن گنددم از صدد و
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.
دهقانان کوچکی که برای بازار گندم تولید نمیکردند ،به هیچ وجه در نظر گرفته نشدند.
نخست« ،قیمتهای تثبیت شده»ی غالت بدرای هدر مداه سدال بده صدورت شدناور
تصوی میشد .هرچده بیشدتر از خدرمن میگذشدت ،قیمتهدا گرانتدر میشدد .امدا از
آنجایی که دهقانان متوسط در شرایطی نبودند تا فرآوردههدای خدود را انبدار کنندد ،بایدد
محصوزتشان را بالفاصله پس از خدرمن و بده پدایینترین میدزان میفروختندد .بدهعالوه،
«قیمتهای تثبیت شده» فقط برای حداق مشخصی (مثال ی بار کام کدامیون ،پدانزده
تدن مترید ) مناسد بودندد و دهقاندان متوسدط نداتوان از تدیمین آن مقددار زیداد ،بایدد
قیمتهای نامطلوبتر را میپذیرفتند.
دو آنکه ،دهقانان پس از ژوپن  ،1934مجبکور بکه تحویکل محصولشدان بده رسدتهی
تهیهی مواد غذایی رایش بودند .آنان جددای از خدرمن سدالهای  1935 ،1934و 1936
مقداری ثابت (و ناکافی) برای مصرف شخصی خود مجاز بودند .اما فرمدانی بده تداریخ
بیست و دوم ژوییهی  ،1937آنان را ناگزیر ساخت تا تمام غالت مناس برای پخت نانی
که خرمن مینمودند تحوی دهند و هر کوششیی در رعایدت نکیردن قدانون جریمدههای
بسیار شدیدی (جریمهی نقدی تا صد هزار مار و زندان) به هنراه داشت .ازاینرو بدرای
آنان مزایای «تثبیت قیمتها» نسبت به تعدی بیشتر است [چراکه تعدی ] سب میشیود
نتوانند از فرآوردههای خود برای مأمین خانواده و تیذیهی دامهایشان استفاده کنند (پایین را
ببینید).
در ماه می  ،1934سیستم «تثبیت قیمتها» برای فرآوردههای دامپروری نیز به کار رفدت.
اما شرایط دامپروری کوچ د که اکثریت مطلو خرده دهقانان را در بر میگرفت د اصدال
بهتر نبود.
نخست ،ادارهی دام و شیر و غیره متنایل به افدزایش ارزش بدازار فرآوردههدایی کده در
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انحصار داشت بود تا به جلوگیری از افزایش قیمتها .از آنجدایی کده ایدن فرآوردههدا در
بودجهی کارگران صنایع خود را زیاد نشان میدادند ،محاف سدرمایهداری فشدار شددیدی
وارد میآوردند تا از افزایش آنها که منجر به افزایش دستمزدها میشدد جلدوگیری کنندد.
درنتیجه شاخص قیمدت فرآوردههدای لبندی  10درصدد زیدر سدطح پدیش از جندگ بدود،
درحالیکه [قیمت] غالت  15درصد بازتر بود65.
دو آنکه ،کشاورز لبنی دیگر نمیتوانست بهراحتی محصوزتش را به مصرف برسداند
و مستقیم آنها را به بازار ببرد .او پیش از ظهور ناسیونال سوسیالیسم معمدوز کدره و پنیدر
خود را خود میساخت و مستقیم به مصرفکننده میفروخت .اکنون او دیگر حدو تبددی
شیر خود به کدره و پنیدر را نداشدت .امدا نداگزیر بده تحوید دادن مقدادیر ثدابتی شدیر بده
سازمانهای انحصاری بود و قیمتهایی که دریافت میداشت بسیار پایین بود .برای مثال
ی دهقان اهل سیلزی  Silesianکه طبو رسدم ،شدیر خدود را مسدتقیم بده بهدای لیتدری
بیست و دو فینیگ به مصرفکننده میفروخت ،اکنون [از این راه] بیش از چهارده فینیدگ
عایدی نداشت و باید دو فینیگ آن را به عندوان کمیسدیون بدرای هزیندههای اجرایدی اداره
پرداخددت می کددرد .همددان شددیر را اداره در شددهرها بدده بهددای بیسددت و چهددار فینیددگ
میفروخت66.
نتیجه این بود که دهقانان از تحوی دادن شیرشان سر باز زدند .ایدن مقاومدت چندان
سرسختانه بود که گورینگ در دسامبر  1935به گشتاپو دستور داد تدا بیرحمانده در برابدر
این سرسختی اقدام کند .اعالمیهای رسمی بیان داشدت« :کارشدکنی در تحوید شدیر از
سوی کشاورزان عملی جنایتآمیز در برابر ملت است .هرکس در این باره منفع باشد یدا
مقاومت آشکار کند جنایتی در برابر جامعه مرتک شده است67».
سه آنکه،دامپروران خردهپا ،از افزایش سرسامآور قیمت غذا برای دامهایی که پرورش
میدادند در عذاب بودند .در آلمان در واقع زمدینداران بدزرگ تقریبدا تنهدا تولیدکننددگان
خورا ستور میباشند .دامپروران کوچ خودشان اینها را تولید نمیکنند و بایدد اینهدا را
در بازار بخرند .از آنجایی که تولید فرآوردههای غذایی آلمان کم و حدود ی و ندیم تدن
متری در سال بود د که حدود  25تا  30درصد نیازها بود 68د حکومت در سدال ،1933
تعرفه های مواد غذایی وارداتی را برای تشدویو زراعدت و مقدرون بده صدرفه کدردن سدهام
خارجی در اختیار خود به نرخهای ممانعتی افزایش داد .بهزودی مواد غذایی بسیار گدران
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شد و قیمتها در سال  1934که خرمن به صورتی غیرمعمول فقیر بود افزایش یافت .این
برای یونکرها که کشت مواد غذایی را افزایش دادند تجارتی سودآور بدود .امدا بدرای دام و
ماکیپروران کوچ که دامهایشان در نتیجهی آن تلف میشدند زیانآور بود .اینان ناتوان
از به دسدت آوردن غدذای کدافی بده دلید قیمتهدای ممدانعتی بایدد دامهایشدان را سدر
میبریدند یا از پرورش ماکیان صرف نظر میکردند .نتیجه ،سقوطی قاب توجده در تولیدد
شیر ،کره ،تخممر و بعد گوشت (بهویژه گوشت خو ) و در ی کالم در درآمدشان بود.
کشاورزانی که گندم یا چاودار تولید میکردند دستکم میتوانستند این خورا هدا را
به دامهایشان بدهند ،اما فرمان بیست و دوم ژوییهی  ،1937استفاده از هر نوع غلهای کده
می تواند تبدی به نان شود به عنوان خدورا دام را بدا همدان جریمدههای سدخت در بداز
عنوان شده ،اکیدا قدغن کرد .بیش و کم همزمان اعالم شد که به دلی نبود سهام خارجی،
دیگر وارد کردن مواد غذایی خارجی چون جو و ذرت برای جایگزینی بدا چداودار ممندوع
شده برای حیوانات ،ممکن نمی باشد!69
افزون بر این دزی متنوع نارضایتی ،فشار شدیدی به نام اجرای «برنامهی چهارساله»
بر دهقانان آلمان تحمی شد .کشاورزان بیدرنگ مبارزه کردند .به آنان دسدتور داده شدده
بود تا زمینهای بیشتری را زیر کشت ببرندد ،محصولشدان را افدزایش دهندد یدا محصدول
دیگری بکارند و کارهایی از این دست .آنان مدام زیر ظن و ش بودند .برای مثال حکدم
بیست و سوم مارس  1937مقرر داشت که در موردی که ید مزرعده بده روشدی کشدت
نشود که سهمی در تیذیه ی مردم آلمان داشته باشد ،مقامات مسدئول یدا از راه اخطدار بده
کشاورز یا دستور به او برای کشت در جهتی که نیازهای تهیهی مواد غذایی ملی را برآورده
کند ،دخالت میکنند .عالوه بر آن مدیریت مزرعه تحت کنترل ی میمور قرار میگیرد یدا
اینکه [کشاورز] مجبور به اجارهی زمینش یا واگدذاری کشدت آن بده شدخص مجدرب و
متخصص میشود70.
اما خا آلمان چندان حاصلخیز نیست ،افزایش محصول یا کشت زمین فقیر بسدیار
پرهزینه است .برخالف کم های پخدش شدده از جاند رایدش ،بدرخالف کداهش 30
درصدی قیمت کود شیمیایی نیترات و  25درصدی کود شیمیایی پتاس با حکم بیسدت و
سوم مارس  ،1937کوشش برای بهبود کشاورزی آلمان ،بدهویژه بدرای خدرده دهقاندان و
دهقانان متوسط بسیار شا بود .ی منشدی در وزارت کشداورزی بده ندام بد  Backدر
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مقالهای پذیرفت که ارزش فرآوردههای کشاورزی در سال  1937تنها صد و شصت و سه
میلیون مار بود .درحالیکه هزینههای کشاورزی به سیصد و سی و پنج میلیون رسیدند.
هزینهها ،سودها را فرومیدادند71.
خبرنگار آلمانی پت پاریاین  Petit Parisienنوشت« :از زمانی کده نازیسدم بدهک ،
قانونهای کشاورزی را بازبینی کرده است ،فقدان فزایندهی سود در کار روزانهی کشتگران
وجود دارد .کامال مشهود است که دهقانان آلمان شوری جدید برای نظمی جدید دارندد.
تمام گاهنامهها و سخنرانیهای رسمی با نگاهی احساساتی به محاف کشاورزی ،حتی بدا
فداکاری پایان مییابند .این توس جستنها ززم هستند72».
6
فاشیسم صرفا سودهای زمینداران بزرگ و دهقاندان ثروتمندد را افدزایش نمدیدهدد بلکده
اغل روزنههایی جدید به روی صنعت و سرمایهداری مدالی میگشداید ،روزندههایی کده
تاکنون در جامعهی بستهی منافع به مالکیت زمین وابسته بودهاندد .عوامفریبدان فاشیسدت
برای جذب خرده دهقانان به آنان وعده دادند تا آنان را از اسدتثمار بان هدا ،تراسدتهای
بزرگ دستگاههای کشاورزی ،تراستهای کودهای شیمیایی و تراستهای نیروی بر رها
کنند ،قول دادند تا از شر محتکران بزرگ و واسطههای انحصاری فرآوردههای کشداورزی
که از تولیدکننده ارزان میخریدند و به مصرفکننده گران میفروختند ،خالصشان کنند.
اما به قدرت که رسیدند ،دقیقا خالف وعده عم کرده و به هر نحوی به نفوذ سرمایهداری
به کشاورزی کم کردند.
در ایتالیا
نتیجهی مقررات کشاورزی فاشیسم («اصالحات ارضی»« ،نبدرد گنددم» و حمایتهدای
تعرفهای از گندم) افزایش سدودهای زمدینداران بدزرگ و دهقاندان ثروتمندد و نشدان دادن
روزنههای زراعی جدید به سرمایهی مالی بود .الکتریکی کردن امور مربوط به کشاورزی
تراستهای بدزرگ نیدروی بدر را غنیتدر کدرد ،کشداورزی شددید سدفارشهای فدراوان
دسددتگاههای کشدداورزی ب درای کنسرسددیومهای بددزرگ ماشینسددازی بدده ارمیددان آورد ،و
تولیدکنندگان کودهای شیمیایی نیز سودهای سرشاری از «نبرد گندم» بده دسدت آوردندد.
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گفت« :ایتالیاییها همهجا در گوشی میگفتند که شرکت مونتکهکاتینی

 Montecatiniدر نبرد گندم پیروز میدان بوده است 73».در آغداز سدال  ،1938روزنامدهای

مالی گزارش داد که وضعیت مونتهکاتینی همچندان شدکوهمند اسدت (صدحبت از سدود
سهام یازده یا دوازده لیرهای به جای ده لیره بود) «تنها به خاطر فروش روزافدزون کودهدای
شیمیایی بهویژه نیتراتها چنانکه برای برنامهی نبرد [گندم] سال  ،1937-38پنج میلیون
کویینتال به جای سه میلیون سالهای پیشین تولید کرد74».
در آلمان
مقررات کشاورزی نازیها ،زمینداران و سرمایهداران بزرگ معاملهکنندده در فرآوردههدای
کشاورزی د عمدهفروشان مواد غذایی ،تراسدتهای دسدتگاههای کشداورزی و کودهدای
شیمیایی د را پولدار کرد .بنا بر نظر اشتاینبرگر « ،Steinbergerحکومت هیتلر کشاورزی
را با محف عمال بستهی صنایع کارت زده محاصره کرد که بازارها و فرآوردههای دهقانان را
به شدت به انحصارهای تجاری و کارت های صنعتی وابسته نمود 75».یکدی از نخسدتین
کارهای «رستهی تهیهی مواد غدذایی» اطمیندان دادن تولیدد بیشدتر و بدازار گسدتردهتر بده
دززن سرمایهدار به واسطهی اجبار تولیدکنندگان هردهپا در بیرون از بازار بود .دیددیم کده
این قایه چگونه در مورد شیر به وقوع پیوست .اما باید اشاره کرد که سود به دست آمده از
تفاوت بین قیمت پرداختی به دهقان و آنچه کده مصدرفکننده میپرداخدت ،از جدانیب
رستهی تهیهی مواد غذایی که تنها چون ی کارگزار عم میکدرد بده جید زده نمیشدد
بلکه سرمایهداران بزرگ یا تعاونیهای لبنیاتی این سود را به جی میزدند (ایدن آخدری را
معموز یونکرها مدیریت و کم مالی میکردند) .مورد دیگر در صنعت تصدفیهی شدکر
بود که حکدم ندوامبر  1934هدر دهقدان کشدتگر چینددر قندد را بده ید تصدفیهخانهی
مخصوص مرتبط کرد که زندگیش به آن بسته بود .این تصدفیهخانهها چینددر را بده بهدای
ارزان و ماحکی میخریدند و شکر را با سودی نجومی به مصرفکننده میفروختند.
مقررات کشاورزی نازیسم بازارهای جدیددی در حومدهی شدهرها بدرای کارت هدای
بزرگ صنعتی که تولیدکنندهی کودهای شیمیایی و دستگاههای کشاورزی بودند گشود .آن
روزها که نازیها به دهقانان وعدهی آزادی از یو سرمایهداران را دادند دیگر گذشته است.
دکتر شاخت در یکی از سخنرانیهایش مکانیزه شدن کشاورزی را باشکوه دانست و آن را
برای صنعت کالن بسیار سودمند خواند« :ما نباید فراموش کنیم که فرآوردههدای صدنعت
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سرمایهداری مث ماشینهای خرمنکوب و تراکتورهدای شدخمزن ،بدرای کشداورزی کده
مسئول تیذیه ی شصت و پنج میلیدون انسدان اسدت واجد و ضدروری اسدت .مقدررات
کشاورزی که پیشرفت در این زمینه را سد کند ،نمیتواند در «نبرد تولید» پیروز باشد یا به
مصالح مردم خدمت کند76».

بخش پایانی

توهمهایی که باید برطرف شوند.
امیدواریم که این مطالعه نوری اند بر ماهیدت واقعدی فاشیسدم بتاباندد .در بخشهدای
پیشین تالش کردیم تا بسیاری نظرهای نادرست مربوط به فاشیسدم را بهبدود بخشدیم .در
خاتمه ،توهمهای خطرناکی باقی میمانند که باید برطرف شوند.
1
یکی از توهمهای مربوط به فاشیسم ،برخالف وحشتی که پدید میآورد این است که آن را
پدیدهی پیشروندهی سیاسدی ،بده عندوان مرحلدهی گکذار و حتدی هزم ،گرچده دردندا ،
میپندارنددد .پیددامآوران پرشددور ،دههددا و صدددها بددار ،اضددمحالل قری د الوقوع و حتمددی
دیکتاتوری فاشیستی را در ایتالیا و آلمان زیر ضربههای پیروزمند انقالب اعدالم داشدتند.
آنان بیان کردند که فاشیسم با بردن تااد طبقاتی به بازترین درجهی تنش ،ساعت انقالب
پرولتری را نزدی میکند یا حتی آنگونه که شخصی استالینیست با شادابی خشکی بیدان
داشت« :پرولتاریا تنها با گذار از جهنم دیکتاتوری فاشیستی است که میتواند قدرت را به
دست آورد1».
اما رویدادها با وضوح تراژیکی ثابت کردند که از لحظهای که طبقهی کارگر به موج
فاشیستی اجازه میدهد تا از سرش بگذرد ،دورهی طوزنی بردهداری و فتور آغاز میشدود
د دورهای طوزنی که در آن عقاید سوسیالیستی و حتی دموکراتی  ،فقط از بناهای یادگار و
کتابخانههاست که پا نمیشوند ،اما جدیتر از هنه ی اینها :از ریشه برکنکدن مغزهکای
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انسانی است .حوادث ،ثابت کردهاند که فاشیسم هرچیز مخالف بدا دیکتداتوریاش را بدا
برخورد فیزیکی ویران میکند ،هرچقدر هم که آن مخدالف آرام باشدد ،و اینکده خییدی
اطراف خود پدید میآورد و پشت سرش نیز خییی برجای میگذارد.
این قدرت بقای فو العاده ،با نابود کردن همه چیز به جز خودش ،در برابر همه چیدز
و همه کس رشد میکند .در طول سالیان بهرغم تناقضهای داخلی و برخالف حرمدان و
نارضایتی تودهها گسترش مییابد .د پس پشت صحنه چه خبر است؟
قدرت دیکتاتوری بیش از هر چیز در تمرکزگرایی فو العادهاش نهفته است .چنین رژیمی
آنچنان که روزنامهای فرانسوی نوشته نمیتواند «با این ماهیت ،کمترین اثری از فدرالیسم
یددا خودمختدداری را تدداب آورد .مثدد کنوانسددیون ،مثدد ندداپلئون بایددد در پددی تکمیدد
تمرکزگراییاش باشد د که نتیجهی منطقی این سیستم و ابدزار ززم بدرای تادمین بقدایش
است 2».موسولینی و هیتلر تا حد اعال اقتدار حکومت مرکزی را تقویدت کردندد و حتدی
کمترین اثر ازفردگرایی را زدودند .در ایتالیا قدرت فرمانداران ایالتهدا بده صدورت قابد
مالحظهای افزایش یافت .اطالعیهای از دوچه به آنان اطالع میدهدد کده« :بایدد آشدکار
شود که اقتدار را نمیتوان بخش کرد ...اقتدار مجرد و منحصر به فرد است .اگدر اینگونده
نباشد به سوی دولتی غیر سازماندهی شده سقوط خواهیم کرد3».
در آلمان ،هفده «ایالت» که حو حکومت بر خود و داشتن مجلدس از سدوی قدانون
اساسی وایمار برایشان محفوظ بود ،بهتدریج محو شدند و به تنها ایالت رایش که مستقیما
از سوی نمایندهی حکومت مرکزی ،اشتات هالتر  Statthalterاداره میشدد تیییدر شدک
دادند .هیتلر با ستودن عم تمرکزگرایی خود« ،از بخشیدن قانون اساسیای بده مدردم کده
آنان را قدرتمند میسازد» به خود میبالید4.
مارکس میتوانست در زمان خود شاد باشد که حتی اگر قدرت اجرایدی متمرکدز هدم
بشود ،همزمان در برابر خود ،تمام قدوای تخرید را نیدز متمرکدز میکندد 5.و پژوهشدگر
معاصری چون ادوارد برت  Edouard Brethبا برداشتی آسان از دیالکتی  ،تصور میکند
که فاشیسم با تمرکزگرایی حداکثر در جهت انقالب حرکدت کدرده اسدت 6.امدا فاشیسدم
همزمان که متمرکز میشد ،در رادیکالترین صکورت هکود« ،نیروهکای تخریکبگر» را نیکز
ویران میساهت .فاشیسم در واقع ،روشهای فشار پلیسی مدورد اسدتفاده در دولتهدای
مدرن را به حد اعالی کمال رساند .پلیس سیاسی را تبدی به سدازمانی علمدی کدرد .اورا
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 Ovraدر ایتالیا و گشتاپو در آلمان د «دولتهای واقعی در درون دولت» ،با حساس شدن
بر تمام طبقات جامعه و حتی هر خانهی مسکونی ،با مندابع بیشدمار مدالی و مدواد و بدا
قدرت نامحدود د در موقعیتی بودند که به دقت هر کوششی برای مخالفت را هرکجدا کده
اتفا میافتاد در نطفه خفه میکردند .آنان میتوانستند هرکسی را هرجا که باشد دستگیر،
او را در جزیرهای دورافتاده یا در اردوگاهها «سربهنیست» و حتی بدون تظاهر بده محاکمده
او را اعدام کنند.
شخصی ،چندین رژیمدی را «سدطحی از گرانیدت کده هدیچ دسدتی نمیتواندد در آن
دستاویزی بیابد» نامیده (این اصطالح از الی هالوی  Elie Halevyاسدت در مقالدهای در
ی روزنامه ،این مقاله خطاب به من بود اما نتوانستم منبع دقیقش را بیابم ).خبرنگار تتان
کمی حو داشت وقتی که نوشت :در ایتالیا «مخالفت کامال محو شده است ...با سیسدتم
دولت توتالیتر ،هیچ تبلییات مخالفی ممکن نیسدت 7».و گدوبلز وقتدی بیدان میداشدت:
«دشمنان رژیم کامال تارومار شدهاند دیگر هیچ گروه مخالف شایان ندامبردنی در سراسدر
کشور وجود ندارد8».
به اضافهی این روشهای فشار پلیسی ،این دولدت ،دولدت «آوارگدی ،تفرقده و بییداوری
اجباری» بود که فاشیسم طبقهی کارگر را اسیر آن کرده بود 9.مسلما فاشیسم در جلوگیری
از نبرد طبقاتی ،پدیدهای اجتماعی که به هیچ رژیمی ارزانی نشده اما کامال عمیو اسدت،
توفیقی نیافت .نبرد طبقداتی بده صدورت زیرزمیندی ادامده یافدت .اگدر در نگداه اول قابد
شناسایی نیست به این دلی است که اشکالی متفاوت از آنچه به آن عادت داریم به خدود
گرفته است .برای مثال ،از طریدو عدوامفریبی عدوام در اتحادیدههای «فاشیستیشدده» یدا
«گالیخگشالتت  »gleichgeschaltetو غیره و غیره نمود یافته است .اساسا نه در ایتالیدا و
نه در آلمان ،رژیم نمیتوانست از همراهی تمام پرولتاریا به خود ببالدد ،کدامال بدرعکس.
خود موسولینی ناگزیر به اعتراف بود« :نمیتوانم بگویم که تمام کارگران [با منند] ...آندان
ناراضیان ابدیاند 10».در آلمان ،انتخابدات «شدوراهای محرمانده»ی کارخاندهها دو بدار
(آوری  1934و آوری  )1935شکستی نیشدار برای رژیم در بر داشت.
بر اساس آخرین اعتراف دکتر لی ،کمابیش  40درصد از ر یدهندگان در سال 1934
ر ی دادند 11.در سال  1935دستکم  30درصد ر یدهندگان از ر ی دادن خودداری کرده
یا ر ی مخالف دادند 12.در سالهای  1937 ،1936و  ،1938انتخابات به دلی اقددامات
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احتیاطی «به تعویو افتاد» و در ژوپن  1938تصمیم گرفته شد که «معتمدان» دیگر نبایدد
«انتخاب شوند»؛ رسسای کارخانهها آنها را به مقامهایی میرسانند.
اما این نارضایتی پنهان ،بیان و یا سازماندهی خود را تقریبا غیرممکن یافت .طبقدهی
کارگر ذرهذره متالشی میشد .درست است که جنبشهای معتدرض اینجدا و آنجدا پیددا
میشدند اما به سدرعت خداموش میگردیدندد .آندان در کارخاندههای عایوبنددی شدده،
محصور و در بیرون از کارخانهها به چند کارگر شناخته شدند .در هر کارخانده ،کدارگران
می پنداشتند که در مقاومت خود دست تنهایند ،نه تنها ارتباط بین کارگران در کارخانههای
متفاوت قطع شد بلکه حتی در داخ تشکیالت بزرگ نیز تمداس بدین کارکندان ادارههدای
مختلف وجود نداشت و برقراری دوبارهی آن نیز بسیار مشک مینمود 13.حتی وقتدی بدا
تالش قهرمانانه ،مراح نخستین اتحادیههای غیرقانونی شکل گرفت ،آنان تقریبا همیشده
چون غنچهای نوشکفته بودند14.
شددکی نیسددت کدده سوسیالیسددتها و کمونیسددتهای مبددارزی بودنددد کدده بدده بهددای
زندگیشددان ،جزوههددای غیرقددانونی پخددش مددیکردنددد امددا آنهددا تنهددا دسددتهای قهرمددان
انگشتشمار بودند .کارگران تنها زمانی بر انفعال خود چیدره میشددند کده حادثدهای در
خارج بر آنان آشکار میساخت که تنها نیستند و ورای مرزها ،دیگر کارگران در حال نبرد و
مبارزهاند .بنابراین اعتصابهای بزرگ ژوپدن  1936در فرانسده بدرخالف مراقبدت شددید
نشریههای فاشیستی برای به حداق رساندن اهمیتشان ،پژواکی ژرف در میدان کدارگران
ایتالیا و آلمان داشت .در هژدهم آورید  ،1937رودولدف هدس ،سدخنرانی خشدن ضدد
کمونیسددتی در کارلسددروهه  Karlsruheای یراد کددرد کدده خبرنگددار برلینددی انفورماستتیون
 Informationآن را اینگونه توصیف ننود« :این سخنرانی در داخ آلمان نقطدهی پایدانی
بود بر بحثهایی که بهرغم سانسور میان تودههای مردمی رایش در بیارهی اعدالم قدانون
هفتهای چه ساعت کار و قوانین جدید اجتماعی کابینهی بلوم [ Blumدر فرانسه] جریان
داشت15».
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
شادمان بود که « :نس آدمیدان ناسدازگار از سدوی قدوانین طبیعدی رو بده انقدراض اسدت،
بهزودی نس جوانتری خواهدد آمدد!» 16ولپده بدا خوشدحالی سدخن از «مدادهی خدامی
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میگوید که ایدپولوژیهای قدیمی تاکنون آن را لمس نکردهاند 17».هیتلر بیان میداشدت:
«آینده ی ما را جوانان آلمان نشان خواهند داد .ما آن را در روح و روان خود رشد خدواهیم
داد ،اگر نس قدیمیتر نمیتواند به آن خو کند ،کودکانشان را از آنها خواهیم گرفدت18».
«ما میخواهیم تا اصول خدود را در کودکیان از حسداسترین سدالهای عمرشدان تلقدین
نماییم19».
و گوبلز بیان داشت مادامی که جوانان پشدت هیتلدر باشدند ،نظدام فناناپدذیر خواهدد
بود 20.بچهها از سن چهار سالگی در آلمان و شش سالگی در ایتالیا از خدانواده گرفتده و
در تشکیالت نظامی فاشیستی ثبتنام میشدند و بدا تبلییدات در معدرض شستوشدوی
میزی شدیدی قرار میگرفتند .دولت دیکتاتوری تنها ی روزنامه و ی کتاب درسدی بده
دستشان میداد و آنان را در فاایی باورنکردنی از ستایش و تعص آموزش میداد.
اینگونه آموزش به اهدافش رسید .در ایتالیا نتیجه محسوس بود .جنتیزون مینویسد:
«جوان دیگر نمیتواند حتی عقاید سوسیالیستی یا کمونیستی را تصدور کندد 21».کدارگری
مبارز به نام فروچی  Ferociاینگونه تصریح میکند« :جوانی کده هرگدز ید روزنامدهی
کارگری نخوانده ،هرگز در میتینگی کارگری شرکت نداشته و هدیچ چیدز از سوسیالیسدم و
کمونیسم نمیداند ...این چیزی است که به مقاومت واقعدی [در برابدر] رژیدم موسدولینی
حمله می کند 22».در آلمان نتیجه حتی بدتر بدود( .نیک .رمدان سدتایشبرانگیز اسدتوارد
انگشددتراند ،Stuard Engstrandباتتار نتترو Printemps Norvegien 1940 1940
] [Norvegian Spring 1940که در سال  1944در لندن و به زبان فرانسه آن را دیدم).
بیش چیزی وجود دارد که تعلیمات فاشیستی نمیتواند پنهانش کندد و نیدازی بده
تفکر هم ندارد د غریزهی طبقاتی .هیچ حجم تبلییاتی نمیتواندد کدارگران را از احسداس
استثمار شدن برهاند .پیترو ننی  Pietro Nenniزمانی به جدای اینکده ادعدا کندد جواندان
پیرهن سیاه خود را از چنگ فاشیست رهاندهاند اشاره کرد که در ایتالیا« ،بسیاری جوانان،
بددددون شدددناختن سوسیالیسدددم و بددددون اینکددده بخواهندددد سوسیالیسدددت باشدددند،
سوسیالیستاند 23».هفتهنامهی اتحادیدهگراهای فاشیسدتی تدورین بده ندام ایت متالیو Il
( Maglioچکش) شکایت میکرد که جوانان در مشخصی از «اتحادیهگرایی» فاشیستی
ندارند « .طبیعی است که جوانانی وجود داشته باشند که همینکه فهمیدند براندازی همده
نوع نبرد طبقاتی ضرورتی مطلو دارد ...همچنان بر این باور باشدند کده بهتدر میتدوان بدا
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اعتصابها و روشهای نبردی که تا دیروز در کشمکشهای کارگری مدورد اسدتفاده بدوده
اند به منافع مادی کارگری دست یافت24»...
در آلمان نیز با جوانان بیشماری که عقیدهی راسخ داشتند رایش سوم دولت آنان اسدت و
در عوض ،تحکیم همهگونه استثمار سرمایهداری پیر را شاهد بودندد بهسدختی مخالفدت
شد .اما برای جوانان هر دو کشور بینهایت مشک است که با چنین آموزشهای رواندی،
از عقاید نادرستی که با آنها آموخته شدهاند رهایی یابند ،شورش خود را پدالوده سدازند و
بدون راهنمایی خودبهخود کار ی سده عم و تفکر سوسیالیستی را انجام دهند .بیداری
گنددگ آگدداهی طبقاتیشددان ،برخددی از آنددان را بدده «جندداح چددپ» فاشیسددم یددا ناسددیونال
سوسیالیسم میکشاند و آنها را به انقالبیهای مبارز تبدی نمیکند.
البته ،خانوادههایشان تا حد مشخصی میتوانند در خانه با تیثیر آموزگداران فاشیسدت
مقابله کنند .اما دولت مراق است .کود در تمام ساعات فراغتش از خانه بیرون است و
به صورتی قاعدهمند در برابر «بالیان» عموما و پدر و مادر خصوصا شستوشوی مغی ی
میشود .تناقض غمباری دو نس را جدا میکند .سالخوردگانی که به عقاید سوسیالیستی
وفادار ماندهاند و جوانانی که در برابر پیران مبارزه کرده ،آنان را دشمن میپندارند.
(افزوده بر چاپ سال )1964
َ
بهعالوه فاشیسم با به ا َبرقدرتی رسیدن از مقرراتی پیروی میکند که در نبود عبارتی بهتدر،
آن را «مو چشم زدن» مینامم .یعنی اصرار در تیییر چهره دادن یا ب ک کردن سیمای واقعی
خود در چشمان بخش عظیمی از توده ی مردم.
در چاپ نخست این کتاب که بیش از هر چیز در پی نمایان ساختن اعمال پلیداندهی
فاشیستی بود از نام بردن این نمونههای گونهگون پشدت ویتریندی غافد شددم .اکندون در
نوری که تابیده و به ادرا ماوقع منجر گردیده ،احساس مدیکنم کده بایدد ایدن غفلدت را
جبران نمود .چراکه این وسای نقش معتبری در شکوفایی قدرت ماندگار آن نظام هیوزوار
دارند.
در میان تدابیری که به فاشیسم مقدار مشخصدی وجهدهی مردمدی داد بیشترشدان در
بخشی به نام «رازورزی فاشیستی» تحلی شدهاند و تکرارشان در اینجا بیفایدده اسدت.
اما چیزهایی وجود دارند ،نه «ایدهآلیستی» بلکه بیشدتر مکادی کده بده نظامهدای هیتلدر و
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موسولینی اجازه دادند تا تودهها را فری دهندد .چیزهدایی کده ایدن رژیمهدا اگدر آشدکارا
دشمنشان نبودند ،با آنها بیگانه بودند ،این چیزها عبارتند از:
1د جذب دوبارهی تودهی عظیم بیکاران بدا کارهدای عامالمنفعدهی بدزرگ و مسدلما
مفید ،بهویژه بزرگراهها و مهمتر از همه کارخانههای تسلیحاتی.
2د نظارت دیکتاتوری بر صدادرات سدرمایه و سدطح قیمتهدا د تکنی هدای قابد
توجهتر نشان داده که حکومتهای «چپ» از ندوع جبهدهی مردمدی ،نداتوان از بده عمد
درآوردن طرحهایشان میباشند.
3د و مهمتر از همه ،پروژههای غولآسای «رفاه اجتماعی» اغل بسیار عالی تجهیدز
و سازماندهی میشدند ،و برای کارگران ابداع دوبارهی [کار] جمعی را به یاد میآوردندد.
( ُد ُ
پاهورو [ Dopalavoroبه معنی باشگاه] و کرافکت دورخ فرویکد )Kraftdurch Freude
[دوام از راه خوشی ،پیشتر در کتاب آمده است].
روشهای مهی پلیسی که فاشیسم را تقویت میکرد بهیقین ،قدرتمندانده در جهدت
بقای آن به کار میرفت .اما اشتباه خواهد بود اگر فاشیسم را رژیمی کامال غیرمردمدی در
نظر بگیریم و بگوییم که فقط با ایجاد رع و وحشت به قدرت رسدید .مسدلما فاشیسدم
توده ها را به زیر یو خود درآورد اما از آنان مقدار زیادی حمایت ،گرچه بهاجبار ،به دست
آورد.
(پایان افزوده بر چاپ سال )1964
2
توهم دیگری دربارهی دورهی فاشیسم باید برطدرف شدود .پژوهنددگان مییکوشیند تدا از
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.
نخست آنکه رژیم به طرز وحشتناکی پرخرج بود .تقویت بوروکراسی مفرط دولتدی،
حزبی و بدنههای شبهدولتی بیشمار اغل با وظدایف بسدیار زیداد ،هزیندههای نجدومی
داشتند و به مشکالت مالی حکومت میافزودند .خبرنگار برلینی تان مشاهده کدرده کده:
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«تمام بدنههای مهم اجرایی دولت آنچنانکه میگویند از سوی ارگانهای حزب ناسیونال
سوسیالیسم کپیبرداری شدهاند ...حزب در وزارتخاندهها نفدوذ میکندد امدا همچندان در
حاشیهی بدنههای اجرایی سنتی ،ارگانهای خود را نیز حفظ مینماید25»...
صاحبان صنایع در یادداشت خود به تاریخ ژوپن  1937به هیتلر نوشتند« :معمول آن
است که در حرفههای تولیدی برای هر دوازده نفر ی وظیفه در نظر گرفتده شدود .امدروزه
اگر سازمانهای رسمی و نیمهرسمی و سرویسهای رستهای با کارمندان و کارکنانشان در
نظر گرفته شوند ،برآورد میشود که به ازای هر هشت نفر در حرفههای تولیکدی یکک نفکر در
لیست حقوقی دولت وجود داشته باشد ».نویسندگان این یادداشت بدا دسدت برداشدتن از
هر کوششی برای «برآورد مقدار هزینههای کارکنان و مواد که دستگاه اجرایدی نیازمندد آن
است» از «زیانهای بیشمار و فزاینده در نتیجهی نبود تمداس بدین دولتهدای جدیدد و
قدیم و وظایف اضافی بین خدمات دولتهای جدید و قدیم و حزب شکایت داشتند26».
صاحبان صنایع بزرگ نیز به سهم خود مستقیما با مقدار مشخصی هزیندههای ضدمنی رو
در رو بودند« :کم های داوطلبانه» که حزب بهاجبار از آنان میگرفت و تعهدات «رفاه»
آن ،پرداختهددای گونددهگون« ،سدداخت و پاخددت» و کرسددیهایی در هیددیت مدددیرهی
شرکتهای بزرگ برای رهبران «ردهبازی» حزب فاشیستی و غیدره .امدا ایدن طفیلیگدری
آزارنده که در اهمیتش نباید اغرا شود ،برای تجارت کمتر آزاردهنده است تدا عدوامفریبی
پرآشوب و افراطی فاشیستهای عامی که بدا وجدود پاکسدازیها و محددودیتها هرگدز
کامال متوقف نشد.
بهعالوه هنگامی که بنگاههای کدالن اقتصدادی مقدررات خدارجی تجاوزگرانده را کده
برایشان سفارشهای تسلیحاتی جدید به ارمیان میآورد به تصوی رساندند ،در هدراس
بودندد کده مبدادا رهبدران فاشیسدتی در جسدتوجوی راه گریی از فالکدت مدردم ،جنددگ
زودهنگامی را شروع کنند که به انزوای کشور و درنتیجه شکستش منجر شود .بهویژه قاب
اشاره است که در پاییز  1935رهبران فاشیستی چون فاریناچی ،روسونی و دیگدران بودندد
که موسولینی را به نزاع با انگلیس واداشتند .درحالیکه بورژوازی بزرگ ،ستاد ک ارتش و
پادشاه در طرف دیگر او را به مالیمت و احتیاط نصیحت میکردند .در آلمدان نیدز وقتدی
هیتلر در ماه مارس  1937تصمیم به نظامیسازی دوبارهی راینزند  Rheinelandگرفت،
این بوروکراسی ردهبازی نازی بود د گورینگ ،گوبلز و دیگران د که به او برای ماجراجویی
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اصرار ورزیدند درحالیکه سرمایهداران کالن و نمایندهشان دکتر شاخت و نیدز ژنرالهدای
رایشسور نهتنها از خود عم بلکه از تحریکاتی که در نتیجدهی آن پدیدد میآمدد نگدران
بودند27.
در پایان دسامبر همان سال ،ژنرال فن فریچ اشاره کرد که نه رایش و نده ارتدش آلمدان
نباید دست به عملی بزنند که در کوتاهمدت منجر به جنگ شود و تا آنجا پیش رفدت کده
تهدید کرد اگر نصیحت حاکی از تجربهاش را نادیده بگیرند استعفا خواهدد داد 28.اکندون
میدانیم که در بعدازظهر شروع جنگ دوم جهانی ،بیشتر ژنرالها با نومیدی اما بیهوده بده
هیتلر در برابر خطرات ماجراجویی نظامی هشدار میدادند.
تمامی بنگاههای کالن اقتصادی با عصبانیت با نشانههای «توهمهدای عظمدت» کده
بسیار آشکارتر از جان دیکتاتوری پیگیری میشد برخورد میکردند .این پیشرفت بهواقع
گریزناپذیر است چراکه در برابر حذف عوام و فرستادن حزب به مقام دوم ،ززم اسدت کده
«مرد سرنوشت» را علم کنند تا پشت شخص او ماهیت واقعی دولت فاشیسدتی را پنهدان
دارند :دیکتاتوری نظامی د پلیسی در خدمت بنگاههدای کدالن اقتصدادی .ززم اسدت تدا
نصیحت اشپنگلر را بازگویی کنیم« :هیچ چیزی بیشتر از قدرت شخصی تمامعیدار سدزار
معنی ندارد [که با آن] قدرت مطلو پول محو میشود 29».بنابراین در ایتالیدا ،دیکتداتوری
حزب فاشیست کمکم جای خود را به دیکتاتوری شخص دوچه داد .در آلمان در آخدرین
مبارزات انتخاباتی« ،مورد بسیار کمی از ناسیونال سوسیالیسم وجود داشت و بیشتر د تدا
حد تحریم همه چیز دیگر د مورد ،مورد آقای هیتلر بود 30».اما خود شخص دیکتداتور بدا
این دام ساده لوحانه فری میخورد .همان بختبرگشتگی لویی بناپارت برای او هم پدید
میآید ...« :هنگامی که او با قاطعیت از نقش سلطنتی خدویش آگداهی دارد ...آیدا چدون
دلقکی قربانی تصور خود از دنیا نمیشود ،این تصور که دیگر تاریخ جهان را کمدی نمی
داند بلکه کمدی خود را تاریخ جهان میپندارد؟» 31موسولینی و هیتلر با خودپرست شدن
تا سرحد افراط ،به پایان رسیدند و سرمایهداران کالن باید با غرور بیحد و فزاینده و خلدو
و خوی دمدمی و بوالهوسی دوچه و پیشوا کنار میآمدند.
و سرانجام آن که مقررات اقتصادی فاشیسم هرچقدر هم که مطلوب بدوده باشدد ،بداز
کامال پدیدآورندگان پیشینش را خشنود نمیساخت .گرچه آنان با اشتیا  ،سودهای کالن
سفارشهای تسلیحاتی را به جی زدند اما از نتیجدهی منطقدی ایدن مقدررات در هدراس
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بودند .در آنان این تفکر قوت میگرفت که فاجعهای مالی ،جرقهای در طبقدهی میدانی در
برابر آنان خواهدد آفریدد .آندان همچندین «بیمبدازتی» حکومدت فاشیسدتی در افدزایش
هزینههایش را به باد سرزنش میگرفتند .همچنان با ترس فراوان اشاره میکردند که رژیدم
«اقتصاد جنگ» ،به صورت باثباتی قوانین دولتی دست و پیاگیرتدری را بده آندان تحمید
میکند و همواره تحلی برندهی «ابتکار خصوصی» مقدس است.
بنابراین صاحبان صنایع بهک خشنود نیستند و در ذهن برخی از آنان این ایده شدروع
به جوانه زدن میکند که ی بار و برای همیشده ،فاشیسدتهای عدامی و رهبرانشکان را بده
زبالهدانی بیندازند و تیییر تاکنون به عق افتادهی رژیم توتالیتر فاشیسدتی بده دیکتداتوری
کامال نظامی را تکمی کنند.
اما آنان تفکرات پستی دارند .جر ت ندارند تا خدود را از ابدزار بیمانندد و غیدر قابد
جایگزین رسوخیافته در تمامی اجزای جامعه که در سازمان تودهای فاشیستی وجدود دارد
محروم کنند .مهمتر از همه ،به جای ایمان رازورزانه به دوچه یا پیشدوا ،کده گرچده رو بده
افول میباشد اما هنوز که نمرده است ،از محروم کردن خود از خدمات «مرد سرنوشدت»
در ش و تردید هستند .تان میگوید« :نظم کنونی آلمان وجود دارد و فقط بده شدکرانهی
مردمگرایی صدراعظم و ایمان توده های آلمانی به اعمال آقای هیتلدر ادامده مییابدد32»...
«بیتردید ،پیشوا مردمیتر از رژیم است 33».اما «مرد سرنوشت» اکندون بیشدتر از آنکده
آفت باشد ،ضرورت است .دیوانگیاش هم مفید است ،او میتواند بدهتنهایی ،معجدزهی
روانی تیییر نارضایتی و فالکت قشرهای عظیم مردم به شور و شو و ایمان را انجام دهد.
اما صاحبان صنایع بیشتر از همه نگرانند مبادا تیییر بنیادینی که خواستار آنند خدونین
باشد .آنان از جنگ داخلی ،حتی ی جنگ کوچ که در آن نیروهای «ملی» با یکدیگر
در نبرد باشند در هراسند .آنان از هیچ چیز به اندازهی آنچه که پیشاپیش در آلمان «سیام
ژوپن جدید» نامیده شد ،نمیترسند .بنابراین بورژوازی تردید میکند .اما نمیتوان بدهک
از این فرضیه دست کشید کده بده نظدر آندان مزیتهدای ید «دولدت قدرتمندد» بددون
موسولینی و هیتلر ،مهمتر از بیمزیتی است( .پیشگفتار بر چاپ مارس  1945را ببینید).
3
اگر فاشیسم پیشرفت سیاسی نکرد به هیچ وجه پیشرفت اقتصادی نداشت د ناسدازگار بدا
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تفکر پژوهشگران! فاشیسم برهنه از تمامی نمودهایش ،تمام تناقااتی که چهرهی واقعیش
را تار میکنند ،تمام جنبههای پستی که ماهیت اصلیاش را از بسیاری پنهان میدارندد ،و
همهی شرایط ویژه ی هر ی از دو کشور ،به این تقلی یافتده اسدت :دولتدی قدرتمندد بدا
گرایش بده ادامده دادن مصدنوعی گوندهای سیسدتم اقتصدادی بدر پایدهی سدود و مالکیدت
خصوصی بر ابزار تولید .به تعبیر برجستهی راد  ،Radekدیکتاتوری فاشیسدتی تسکمهای
است آهنی که بوراوازی تال

میکند با کمک آن ،همرهی شکستهی سکرمایهداری را بناد

بزند 34.اما در اینجا توضیحی ززم است :بدرخالف آنچده برخدی تصدور میکنندد ایدن
«خمره» با عم انقالبی طبقه ی کارگر شکسته نشد ،فاشیسم پاسخ بورژوازی به حملدهی
پرولتاریا نیست بلکه «توصیف زوال اقتصاد سرمایهداری است» 35.خمره از گ خدودش
احساس جدایی میکند.
باید گفت که فاشیسم واکنش بورژوازی اسدت بیشدتر بدرای جلدوگیری از فروپاشدی
سیستم خود تا دفاع در برابر تهاجم پرولتاریای تقریبا نابود شده .در واقع ،طبقهی کارگر از
جان رهبران و سازماندهی خدودش در سداعت زوال اقتصداد سدرمایهداری فلدج شدده،
نمیداند چگونه قدرت را به دست گیرد و سوسیالیسم را به جای این سیستم اقتصادی کده
مدافعانش نیز جراحات عمیو و افول نزدیکش را میپذیرند تثبیت نماید.
خود فاشیسم دربارهی ماهیت بحران هیچ توهمی نداشت .موسولینی میپذیرفت کده
« بحران چنان ژرف در سیستم نفوذ کرده که تبدی به بحران سیستم شده است .دیگر زخم
نیست بلکه بیماری کهنهای است 36»...برخالف این واقعیدت کده فاشیسدم عوامفریبانده
جذب دوبارهی بیکاران و بازآفرینی تجارت را وعده میدهد ،درواقدع [در اینجدا] کمتدر
جاهطل اسدت .تنهدا تدالش میکندد تدا بدا ابدزار مصدنوعی ،جلدوی سدقوط سدودهای
سرمایهداری انگ شده را بگیرد .برخالف عوامفریبی زبانیاش ،طرحهدای بدزرگ نددارد،
هفته به هفتده زنددگی میکندد ،در آرزوی چیدزی نیسدت جدز زندده نگده داشدتن مشدتی
انحصارطل و زمیندار بزرگ از راه کم کردن دستمزدها[ ،افزایش] سدفارشهای دولتدی،
یارانهها ،به دست آوردن پساندازهای کوچ و خودکفایی .و برای طدوزنی کدردن عمدر
این الیگارشی به بهانهی محدود کردن تشدکیالت آزاد ،بدا شدتاب تمدام ،دیگدر زیدههای
مردمی را نابود میکند د مزدبگیران ،مصدرفکنندگان ،اندوختدهداران ،کدارگران کشداورز،
افزارمندان و حتی صاحبان صنایع سازندهی کازهای مصرفی.
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به زودباورانی که بیرون از ایتالیا و آلمدان بده دام درو هدای عوامفریباندهی فاشیسدتی
افتادند و تا آنجا پیش رفتند که فاشیسم را مترادف «انقالب» نامیدند و گفتند که فاشیسدم
«ورای» سرمایهداری است ،پیشنهاد میشود که نامهی زیر را از ی کارگر کده روزنامدهی
فاشیستی فولکییر بووباختر آن را چاپ کرده ،مطالعه نمایند:
هیچ مشتا مسای اقتصادی اعتقاد ندارد که سیستم سرمایهداری نابود شده است.
گرچه درست است که روشهای امدور مدالی عمدومی ویژگیی دیگرگونده یافتهاندد
د ویژگی زورمندانه د سرمایه یا دستکم آنچه معموز از این کلمه برمیآیدد هرگدز
چون امروز چنان قدرتمند و سودآور نبوده است ...اقتصاد سدودها و اندوختدههای
بیشماری انباشته است ،کدارگران بده صدبر دعدوت میشدوند و در حدالی خدود را
دلداری میدهند که شرایط ابتدایی [کار] به آنها تحمی شده است .آدمهای بزرگ
سددود پددارو میکننددد ،آدمهددای کوچد بدده آینددده حوالدده داده میشددوند .اگددر ایددن
سدرمایهداری بده معندی واقعددی کلمده نیسدت ،خوشدحال خددواهم شدد کده بدددانم
سرمایهداری چیسدت؟ ...گروهدی بده هزیندهی بقیدهی مدردم سدودهای بیپایدانی
37
میبرند .این چیزی است که معموز آن را استثمار سرمایهداری مینامند...
خبرنگار دیگری در سیزدهم ژوپن برای فولکییتر بووبتاختر نوشدت« :ایکن ناسکیونال

سوسیالیسم نیست ،این بهسادگی سرمایهداری اسکت ».و ارگدان رسدمی حدزب ندازی بدا
عی جویی پاسخ داد که اگر حکومت بخواهد بین کارگران ،دو بیلیون یدا چیدزی در ایدن
حد از سودهای افزودهی تجارت را تقسیم کند خود را «در موقعیدت مفتادح اقتصدادی»
خواهد دید38.
پس فاشیسم از نظر اقتصادی به هیچ وجه «پیشرفته» نیست و«فراتر» از سرمایهداری
هم نیست .برعکس ،شکلی اسدت از آن چیدزی کده لندین آن را سکرمایهداری رو بکه زوال
مینامید 39.فاشیسم از هر ابزار ممکن «طوزنیکنندهی» فرآیند تباهی سود میجویدد40.
به جای آنکه دم چرکی را با چاقوی جراحی بگشاید ،از آن پرستاری میکندد .بده جدای
رسیدن به سوسیالیسم د یعنی مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید د همچنان که بحران طوزنی
میشود تمام انرژی و منابعش را وقف سدد کدردن جندبش خدودانگیختدهای میکندد کده
خواهان واگذاری اقتصاد خصوصی به دولت است و تااد بین ویژگی اجتمداعی تولیدد و
مالکیت خصوصی را تا حد نهایی تشدید میکند .هرجا که میتوان بددون مشدکلی تمدام
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بخشهای اقتصاد را سوسیالیستی کرد ،تا آنجا که میتواند به سرمایهداری خصوصی بها
میدهد و آن را حمایت میکند .حتی به روش َد َورانی نیز به سوسیالیسم منتهی نمیشود،
فاشیسم دشمن سرسخت سوسیالیسم است.
4
عالوه بر آن ،فاشیسم در سطح بینالمل صرفا گرایش ک سیستم سرمایهداری به اندزوای
ملی و خودکفایی را شدیدتر میکند .فاشیسم با جداسازی اقتصاد از لشکر بینالمللی کار
و با بستن «نیروهای مولد به تخت پروکروست* دولت ملی»« ،هرج و مرجدی در روابدط
جهانی به بار و برای برنامهریزی آیندهی سوسیالیستی» مشکالت هیدوزوار زیدادی پدیدد
میآورد41.
همزمان فاشیسم تناقاات پدید آمدده از پیشدرفت نداهموار سیسدتم سدرمایهداری را
شدیدتر میکند ،آن را به بازترین حد تنش میرساند و بنابراین زمان تقسیم جدیدد و نیداز
به زور اسدلحه را د زمدانی کده «بازگشدتی اسدت بده بربریدت» و رزا لوکزامبدورگ Rosa
 Luxemburgدر موردی که پرولتاریا در انجام وظیفهی طبقاتیش و رسیدن به سوسیالیسم
کوتاهی کند ،آن را پیشبینی میکند 42د شتاب میبخشد.
با این حال درست نیست که بگوییم فاشیسم به معنی جنگ است .کمی پیشتدر بدال
کون  Bela Kunبه این نوع درو معترضانه حمله برد« :این شعار که فاشیسم کده یککی از
شک های سیاسی حکمرانی بورژوازی است ...به معنی جنگ است ...تنها بدرای رهدایی
دوباره و همیشه از تمام مسئولیتها ،از جان قدرتهای امپریالیستی که تدارکات جنگی
خود را زیر شک های دموکراتید و عبدارات صدلحطلبانه پنهدان کردهاندد طراحدی شدده
اسدت ...شددعار قدددیمی مارکسیسدت ضددد نظددامیگری د نبدرد انقالبددی در برابددر جنددگ
امپریالیستی د چیز دیگری بود :سرمایهداری به معنکی جنکگ اسکت 43».جندگ محصدول
سیستم سرمایهداری بهمثابه ک اسدت .جندگ فدردا دموکراسکیها را در برابدر دیکتکاتوری
نمیبیند .واقعیتهای امپریالیستی پشت بهانههای ایدپولوژی پنهان شدهاند .جنگ فردا
*  ،Procrustean bedپروکروست ،شخصیت اساطیری آتیکا که مسدافران را در دام آورده ،آنهدا را سدخت و
محکم در بند میکرد تا نتوانند فرار کنند.

314

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

ملتهای سیر را که مدتها قب « ،جای خود را در آسمان» یافتهاند و سیاره را بدا خدون و
آهن بین خودشان تقسیم کردهاند در برابر ملتهای گرسنه د دیرآمدگانی که سدهم خدود را
از این ضیافت میخواهند ،اگر نیاز باشد با خون و آهن د قرار میدهد .گروهی آماده است
تا با زور و برای تقسیم جدید جهان ،جنگ را شعلهور کند و گروهی دیگر برای جلدوگیری
از این تقسیم ،آمادهی جنگ است .این حقیقتی مقدماتی است که دیگر نمیتدوان در ایدن
زمانهای سخت تکرار کرد که برای بسیاری مردمدان ،ضددییت بیا فاشیسدم متدرادف بدا
شوونیسم شده است .باید با فاشیسم نه از بیرون و با جنگ امپریالیستی کده از درون و بدا
نبرد طبقاتی پرولتری مبارزه کرد .تنها ی راه بدرای شدتاباندن سدقوط موسدولینی و هیتلدر
وجود دارد :انگیزهمند کردن کارگران ایتالیا و آلمان به نبرد در خانه .و چگونه میتوان آنها
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
ضربهی مرگ نیست :این توهم که فاشیسدم پدیددهای محلدی اسدت ،پدیددهای «ویدژهی
ایتالیا» یا «مختص کشورهای عق مانده یا کشورهای کشداورزی» کده ملتهدای بدزرگ
صنعتی« ،دموکراسیهای بزرگ غربی» از آن ایمناند [باید برطرف شود].
آن زمان که دن استورتزو Don Sturzoی ایتالیایی نوشت که «در انگلستان ،فرانسده و
آلمان ،ی طبقهی سیاسدی قدرتمندد همردیدف وظیفدهاش وجدود دارد »...و آنچده کده
بیش هرگز نخواهیم دید «لشکرکشی به لندن ،پاریس یا برلین» 44است به سر آمدده یدا
وقتی نیتی  Nittiبا جدیت بیان داشت که« :هر تشکیالت فاشیستی در کشورهایی کده بده
درجهی بازیی از تمدن اقتصدادی رسدیدهاند تجربدهای بیهدوده خواهدد بدود ...در آلمکان
احزا دموکراتیک و جمهوریهواه ،ت بیت و قوام یافتهاند45».
آن زمددان نیددز کدده سوسددیال دموکراتهددای آلمددان مینوشددتند« :فاشیسددم بدده شددک
ایتالیاییاش ،به شرایط ایتالیاییها متعلو است .قدرت سازماندهی و آموزشهای سیاسی
عالی طبقهی کارگر آلمان ،چون ضعف نسبی تودههای غیر پرولتری آلمان در مقایسده بدا
ایتالیا ،این شک وحشیانه ی خرد کردن دموکراسی را در کشور ما غیرممکن میکند46»...
یا وقتی که مارتینوف  Martinovبلشوی میگفت« :فاشیسم در شک ناب خدود ،عمدده
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دشمن ما در کشورهای عق مانده و شبه کشاورزی است 47».نیز به سر آمده است.
فاشیسم در ایتالیا همچون آلمان ،محصول ویژهی پیشرفتهترین شک صنعت سنگین
سرمایه د انحصاردار بود .اما دزی ویدژهی مشخصدی ،پیشدرفت آن را در ایدن دو کشدور
شتاب بخشید و بهویژه این واقعیت که پس از جنگ یکم جهانی ،ایدن دو کشدور خدود را
رو در روی کشورهای ثروتمند و در موقعیت ملتهای «پرولتدر» یافتندد .ایدن سب سداز
نتیجه ی بعدی شد :از طرفی آنان باید بسیار زودتر از قدرتهای صنعتی با مشکالت حاد
اقتصادی مقابله میکردند و از طرف دیگر ،بسیار راحتتر بود که ناسیونالیسم را به مفهوم
اصالح اجتماعی پیوند دهند و بدین ترتی  ،احساسات تودههای مردمی را تحری کنند.
این به هیچ وجه ی امکان سوخته نیست که همان دزی ژرفی که صداحبان صدنایع
ایتالیا و آلمان را به کم مالی به تبه کاران فاشیست کشاند و بعدد فاشیسدم را بده قددرت
رساند ،میتواند همان آثار را در جایی دیگر تولید کند .اینجا و آنجای جهدان تراسدتها
وظیفهی بهبود سودهایشان را به «دولت تقویت شده» د اگر «دولدت قدرتمنددی» وجدود
نداشدته باشدد دد تفدویض میکنندد .مدا فسداد بهتددریج گسدترش یابنددهی مؤسسددههای
«دموکراتی » و گسترش فاشیسم نقابزده را دیدهایم.
اما بورژوازی پیشینهدار ایتالیا و آلمان در پدیدآوری چنین مرحلهای برای دیکتداتوری
آشکار فاشیستی شتاب ده است .پس آیا میتوانیم بگوییم که میتواند از آن چشم بپوشدد؟
بیش هم محتاطانهتر و هم دقیوتر خواهد بود که بپذیریم بورژوازی این ت خال نهایی
را برای خود محفوظ نگه میدارد.
6
بههرحال ،تراژدیهای ایتالیا و آلمدان ایدن درس را میآموزانندد کده فاشیسدم بههیچوجده
[پدیدهای] محتوم نیست .جنبش سوسیالیستی میتوانسدت و بدایسیتی کده فاشیسدم را از
میدان به در میکرد اگر میتوانست خود را از سستی و کرختی برهاندد ،اگدر بدر دشدمنش
پیشی میگرفت ،اگر نمیگذاشت فاشیسم به پیروزی برسد ،یا اگر دستکم طبقهی میانی
تهیدست را بیطرف مینمود و اگر پیش از فاشیسم قدرت را به دست میگرفت د نه برای
ادامه دادن سیستم سرمایهداری به بهتر یا بدتر (همچنانکه بسیاری حکمروایان بده قددرت
رسیده با طبقهی کارگر کردها ندد) بلکده بدرای ناکارآمدد کدردن پشدتیبانان مدالی فاشیسدم
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کالم ،اگر مبادرت به اجتماعی کدردن*

(صاحبان صنعت سنگین و زمینداران بزرگ) :ی
صنایع کلیدی میکرد و زمینهای بزرگ را توقیف مینمود .در خاتمه باید افزود هدر ضدد
فاشیستی که خود را محدود به اقدامات دفاعی کند و به در هم کوبیدن سرمایهداری کم
نکند ،توهمی شکننده دارد.
اما دورنمای «جبههی مردمی» چنین نیست .آنان برای نجات خدود از «واپسگرایدی
بیشتر» ،مزدورانه به تختهی پوسدیدهی «دموکراسدی» بدورژوایی چسیبیدهانید و لبخنددی
کودکانه به گروههای سرمایهداری «کمتر واپسگرا» میزنند .آنان رهدایی را از جدولیتی یدا
برونینگ میخواهند که در نهایت آنها را با دست و پاهدای بسدته بده هیتلدر و موسدولینی
تحوی میدهند .اگر میخواهند خودکشی کنند به خودشان مربوط است ،اما دیگرانی که
می خواهند زندگی کنند هنوز بین فاشیسم و سوسیالیسم یکی را برمیگزینند.

* Socialization
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شاهزاده تسو هوهنلوهده« ،رهداییبخش آندان» ،پتاریار تتاگبالت ( Pariser Tageblattروزنامتهی
پاریس) 16 ،ژوییهی .1934
رودولف هس ،سخنرانی  26فوریهی  1934در مونیخ.
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بوپچر ( Rasse und Recht ،Boettcherنژاد و حق).
مارتینه ،پییین.
ُ
گرگولینی ،فاشیسم.1921 ،
موسولینی ،سخنرانی  24اکتبر .1922
تان 26 ،ژوییهی .1933
تان 12 ،فوریهی .1933
تان 28 ،آوری .1935
تان 26 ،ژوپن .1935
سوگندی در سرود دستهجمعی میتینگهای ناسیونال سوسیالیسم ،تان 2 ،می .1935
ولپه ،تاریخ جنبش فاشیست (به فرانسه) ،رم.1935 ،
تان 26 ،ژوییهی .1933
مقالهای از داگنز نیهدر  ،Dagens Nyhederدوباره چاپ شده در خواندن  10 ،فوریهی .1933
روزنبرگ( Das Wesensgefuge des Nationalsozialismus ،ماهیت ناسیونال سوسیالیسم).
تان 10 ،نوامبر .1935
ولپه ،پییین.
جنتیزون ،تان 26 ،ژوییهی .1933
هیتلر ،نبردمن.
تان 25 ،اوت 1935
تان 21 ،سپتامبر .1935
تان 26 ،فوریهی .1934
تان 13 ،سپتامبر .1935
هیتلر ،سخنرانی در کنگرهی نورمبرگ ،تان 8 ،سپتامبر .1934
هیتلر ،نبرد من.
گوبلز ،نبرد در اطراف برلین.
هیتلر ،سخنرانی در کوبورگ 19 ،اکتبر .1935
هیتلر ،نبرد من.
کنراد هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم( ،ترجمهی فرانسه).1934 ،
هیتلر ،نبرد من.
گوستاو لوبن ،روانشناس جمعیت.1896 ،
هیتلر ،نبرد من.
ولپه ،پییین.
پیر فردری  ،Pierre Frederickم یهی دو دنیا ،اول مارس .1934
تان 16 ،سپتامبر .1935
تان 15 ،مارس .1936
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مارتینه ،پییین.
ُ
گرگولینی ،پییین.
گرگور اشتراسر ،نبرد در المان  ،Kampf um Deutschlandمجموع مقازت و سخنرانیها.
روزنبرگ ،اسطورههای دو هاار ساله .Der Mythus des XX Jahrhunderts
مارکس ،نبد اقتصاد سیاس  ،پیشگفتار.1859 ،
ژورس  ،Jaurèsایدهالیسم و ماتریالیسم در پندار تاریخ .1896 ،
آنتونیو زبریوز  ،Antonio Labriolaمبالهای در مفاوم ماتریالیسم تاریخ .1902 ،
بخش چهارم
به نق از روزنشتا د فران  ،اقتصاد رستهای فاشیست .1934 ،
این تعبیر از کرادینی ملیگراست.
ولپه ،تاریخ جنبش فاشیست (به فرانسه) ،رم.1935 ،
به نق از آنری ماسول  ،Henri Massoulدرس موسولین .1934 ،
به نق از اصالحات سندیکای در ایتالیا (به فرانسه) ،رم.1926 ،
به نق از کنراد هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم (ترجمهی فرانسوی).1934 ،
مولر وان دن برو  ،رایش سوم (ترجمهی فرانسوی).1923 ،
گرگور اشتراسر ،نبرد در المان.
گوبلز ،انبالل المان.
به نق از رزنبرگ( ،Der weltkampf des Faschismus ،مبارزهی جاان فاشیسم).1927 ،
به نق از ولوآ  ،Valoisامور مال ایتالیا.1930 ،
نک .هریسون« ،ناسدیونال سوسیالیسدم و حمایدت از طبقدهی میدانی» ،م یتهی اقتصتاد بینالمیت  ،مدارس
.1934
گوبلز( Der Nazi-Sozi :نازیسم ت سوسیالیسم).1931 ،
ُ
گرگولینی ،فاشیسم.1921 ،
زنتزیلو  ،Lanzilloمقالهی  7سپتامبر .1920
مازپارته( L’Italie Conter l’Europe ،ایتالیا در برابر اروپا)( ،ترجمهی فرانسوی).1927 ،
هیتلر ،نبرد من.
وینیگ ،از پرولتاریا به کارگران.1930 ،Vom Proletariat Zum Arbeiterum ،
فدر و اتو اشتراسر( Aufbau des Deutschen Sozialismus ،ساختار سوسیالیسم المان ).
نک .و .پیرون « ،W. Pironمشکالت اصالح بانکی در آلمان» ،م یهی اقتصاد بینالمی  ،ژوپن .1934
( Das Programm der NSDAPبرنامهی حال ناسیونال سوسیالیسم) ،چاپ .1932
ُ
گرگولینی ،پییین.
بوتایی ،ساختار رستهای دولت.1929 ،
گوبلز ،سخنرانی در اسپرت پازست ،اول اکتبر .1931
فدر( Der Deutsche Staat ،دولت المان).
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به نق از موریس پرنو  ،Maurice Pernotالمان هیتیری.1933 ،
به نق از کنراد هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم( ،چاپ آلمان).1933 ،
( Kampf gegen hochfinanzنبرد در برابر سرمایهی کالن) ،مجموع مقازت و سخنرانیها.
سخنرانی والتر داره در گوسالر  ،Goslarتان 20 ،نوامبر .1934
دوندرر ( Die ziele der NSDAP ،Daundererهدف حال ناسیونال سوسیالیسم).1933 ،
گرگور اشتراسر ،پییین.
تاردی  Tardyو بونفو  ،Bonnefousکورپوراتیسم.1935 ،
کارل مارکس و فریدریش انگلس ،مانیفست کمونیست.1848 ،
مارتن سن لئون  ،Martin Saint-Leonتاریخ رستههای حرفهای ،چاپ سوم.1922 ،
زتور دوپن ،به سوی نظم اجتماع مسیح .1907 ،
روکو «( »Criso dello Stato e Sindicati« ،Roccoبحران دولت و تشدکی سدندیکا») ،پولیتیکتا،
دسامبر .1920
سن سیمون( Du Systeme industriel ،دربارهی سیستم صنعت ).1821 ،
اصول اموزش سن سیمون ،اکسپوز ،سال نخست.1829 ،
پرودون ،دربارهی ررفیت سیاس طببهی کارگر.1864 ،
پ بونکور ،فدرالیسم اقتصادی.1901 ،
آنری د من ،کورپوراتیسم و سوسیالیسم.1935 ،
متن رسمی برنامهی .CGT
«دروغی به نام دولت رستهای» ،جنبش سندیکالیست بینالمیی  ،ژانویه د آوری .1934
آمبروسینی« ،دانونتزیو و قانون سندیکایی فیومه» ،م یهی حق مردم .1926 ،
موسولینی ،نامهی  23آوری .1918
مولر وان دن برو  ،پییین.
گرگور اشتراسر ،سخنرانی  20ژوییهی  ،1925در نبرد در المان.
فدر« ،پایهگذاری اقتصاد ناسیونال سوسیالیستی» ،در نبرد در برابر سرمایهی کالن.
دوندرر ،پییین.
برنامهی حزب ناسیونال سوسیالیسم ،فوریهی .1920
َمتون ،کورپوراتیسم ،پایهی ساختار اقتصادی ،چاپ دوم.1934 ،
موریس الیویه ،چرا و چگونه اقتصاد می ن ات م یابد .1935 ،
لوسین لن ،اطالعات اجتماع  20 ،ژوپن .1935
نک .کنراد هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم.
پیر ژروم ،فاشیسم چیست .1935 ،
ُ
گرگولینی ،پییین.
گرگور اشتراسر ،سخنرانی  14ژوپن  ،1932در نبرد در المان.
گوبلز ،انبالل المان.
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گوبلز( Die Zweite Revolution ،انبالل دوم).
ُ
گرگولینی ،پییین.
ُ
موسولینی ،مقالهی مربوط بده سدخنرانی سدازندرا  Salandraدر بداری  ،Bariبده نقد از گرگدولینی،
همان ا.
اعالمیهی چاپشده در ش  27اکتبر .1922
گرگور اشتراسر ،سخنرانی  15سپتامبر  ،1929در نبرد در المان.
وینیگ ،پییین.
روسونی ،مارس  ،1925به نق از اوتکور « ،Hautecourفاشیسم» ،سیاست سال.1926 ،
هیتلر ،نبرد من.
گددین  ،Gienنبتترد متتا عییتته رتستتای اتحادیتتههای کتتارگری Unserkampf gegen die Gewer
.1933 ،Kschaftsbonzen
هیتلر ،نبرد من.
موسولینی ،سپتامبر  ،1920به نق از ننی ،نبرد طببات در ایتالیا.1930 ،
موسولینی ،سخنرانی  19ژانویهی  1923برای کارگران شرکت حم ونق موتوری.
( Cronache Sociali d’Italiaاخبار اجتماعی ایتالیا) ،مارس د آوری .1926 ،
اوگو اسپیریتو ،گزارش به «کنگرهی مطالعات رستهای» فرارا ،ژوپن .1932
گرگور اشتراسر ،پییین.
گرگور اشتراسر تنها از برنامهی پیشنهادی یکی از صاحبان صنایع برلین در سال  1920به نام کرامر بده
کمیسیون «اجتماعیسازی» پیروی میکند« ،سازشی شگفت که تالش میکند تا هم حقو مالکیت
خصوصی و هم حقو جمعی را در بر داشته باشد( ».بومون و برتو ،المان ،فردای جنت و انبتالل،
).1922
اتو اشتراسر ،پییین.
ُ
گرگولینی ،پییین.
والتر داره( Neuer Adel aus Blut und Boden ،اشرافیت جدید از خون و خاک).1930 ،
دکتر کارل هارتویخ( Rittergut oder Bauerndorf? ،میف ارباب یا روستا؟).1932 ،
تان 29 ،ژوییهی .1933
کنراد هایدن( Geburt des dritten Reiches ،پیدایش رایش سوم).1934 ،
به نق از تان 24 ،ژوپن .1933
بخش پنجم

سیلونه ،فاشیسم.1934 ،
آ .روسی ،زایش فاشیسم (ایتالیا از  1918تا  ،)1922پاریس.1938 ،
گروگولینی ،فاشیسم (ترجمهی فرانسه).1921 ،
مازپارته ،تکنیف کودتا.1931 ،
سیلونه ،پییین.
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آدولف زاگر  ،Adolf Saagerموسولین (ترجمهی فرانسه).1933 ،
گوبتی ،انبالل لیبرال ،نوامبر  ،1924به نق از بورگی  ،Borghiموسولین یکتا پیراهن.1933 ،
آ .روسی ،پییین.
گوبتی ،پییین.
آ .روسی ،پییین.
مازپارته ،پییین.
گومب  ،Gumbelجنایات سیاس در المان (( ،)1919-1929ترجمهی فرانسه).
نک .کنراد هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم (ترجمه فرانسه).1934 ،
هیتلر ،نبرد من.1925 ،
هایدن ،پییین.
هیتلر ،پییین.
همانجا.
گوبلز ،نبرد در اطراف برلین.
پرنو ،المان هیتیری.1933 ،
لوران  ،Laurentناسیونال سوسیالیسم.1932 ،
نبرد سندیکای  29 ،ژانویهی  10 ،1921مارس  ،1921سخنرانی ماتئوتی در مجلس ،خالصه شدده از
جان روسی ،پییین.
کورز ( Mussolini Ohne Maske ،Kurellaموسولین بدون نبال).1931 ،
توراتی ،سخنرانی  24ژوپن .1921
روسی ،پییین.
کورز ،پییین.
سیلونه ،پییین.
روسی ،پییین.
سیلونه ،پییین.
مازپارته ،پییین.
روسی ،پییین.
هیتلر ،سخنرانی برای کنگرهی نورمبرگ 3 ،سپتامبر .1933
گوبلز ،پییین.
روستیکو « ،Rusticoتراژدی پرولتاریای آلمان» ،توده ،اول ژوپن .1933
«فاشیسم» ،بولتن اطالعات فدراسیون بینالمیی حم و نب  ،آمستردام 11 ،ژانویهی .1936
اومانیته  9 ،Humanitéنوامبر .1933
روستیکو ،پییین.
ژیلبر « ،Gilbertفاجعهی آلمان» ،چپ انبالب  10 ،نوامبر .1935
نک .پ فوره  ،Paul Foureدر استانهی انبالل ،سیکست کانتن  ،Sixte-Quentinمقالده در پوپتولر
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 17 ،Populaireژانویهی .1936
ولپه ،پییین.
همانجا.
همانجا.
همانجا.
آ .روسی ،پییین.
روکا ،فاشیسم و ضد فاشیسم در ایتالیا.1930 ،
کنراد هایدن ،پییین.
همانجا.
با اتو اشتراسر( Juni Sonnabend 30 ،شنبه  30وئن) 1934 ،مقایسه کنید.
انها چنین هستند :والتر داره ،پاریس .1934
جوراتی ،سخنرانی به یادبود میکله بیانکی به نق از ماسول ،درس موسولین .1934 ،
سیلونه ،پییین.
پیترو ننی ،شش سال جن داخی در ایتالیا.1930 ،
سیلونه ،پییین.
به نق از روستیکو ،پییین.
الیپایگر فولکس تسایتون (روزنامهی مردم الیپای ) 21 ،ژانویهی .1933
روته فاهنه 15 ،سپتامبر .1930
تلمان ،سخنرانی در کمیتهی مرکزی حزب کمونیست آلمان 19 ،فوریهی .1932
به نق از روستیکو ،پییین.
روته فاهنه ،پایان ژانویهی .1932
جوستیایا  12 ،Giustiziaاوت .1922
سی باخ ( Das Ende der Gewerkschaften ،Seelbachپایان اتحادیههای کارگری).1934 ،
ماسول ،پییین.
کنراد هایدن ،پییین.
تمامی جزپیات برگرفته از کنراد هایدن ،پییین.
بوتزی  Buozziو نیتی  ،Nittiفاشیسم و سندیکالیسم.1930 ،
ننی ،پییین.
موسولینی ،سخنرانی ژوییهی .1924
به نق از روستیکو ،پییین.
ولز ،سخنرانی  7فوریهی  ،1933به نق از روستیکو ،همانجا.
سی باخ ،پییین.
د .گرن  ،Guerinبالی قاوهای از ...م گذرد.1933 ،
اومانیته 17 ،دسامبر .1933
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اومانیته 23 ،دسامبر .1933
به نق از سیلونه ،پییین.
بیانیدهی  16ژانویدهی  ،1927چداپ شدده در ( ،le liberte syndicale: Italieازادی ستندیکای :
ایتالیا) ،پژوهش انجمن ملت.1927 ،
نک .سی باخ ،پییین.
بخش ششم
موسولینی ،سخنرانی در ناپ  11 ،اوت .1922
مارکس ،هژدهم برومر لوی بناپارت.
ُ
گرگولینی ،فاشیسم.1921 ،
اوت کور« ،فاشیسم» ،سیاست سال ،1926 ،مکس نوما  ،Max Nomadشورش و مرتد.1932 ،
به نق از کامبو  ،Camboدربارهی فاشیسم ایتالیا.1925 ،
لودویگ ،سخن با موسولین .1932 ،
به نق از روسو ،موسولین و فاشیسم.1923 ،
موسولینی ،سخنرانی برای کنگرهی حزب فاشیست.1927 ،
الیوتی ،مقالهای در سالنامهی  1928مرکا بینالمیی مطالعات فاشیست .
به نق از مانوییلسکو  ،Manoilescoقرن کورپوراتیسم.1934 ،
ولپه ،تاریخ جنبش فاشیست (به فرانسه) ،رم.1935 ،
مازپارته ،تکنیف کودتا.1931 ،
ولپه ،پییین.
همانجا.
سیلویو ترنتن  ،Silvio Trentinضد دموکراس .
نک .گزارش استاراچه که در تان 31 ،دسامبر  1934خالصه شده است.
کوتلی  ،Cutelliدر کنگرهی فرارا ،می .1932
حکم دانونی  19اکتبر  ،1934تان 11 ،ژانویه ی .1937
آنیانته ،موسولین .1933 ،
سیلویو ترنتن ،پییین.
مقالهی هاینتز هک  Heinz Heckelدر فولکییر بووبتاختر 6 ،اوت  .1932بده نقد از پرندو ،المتان
هیتیری.1933 ،
گوبلز ،نازیسم ت سوسیالیسم.1931 ،
تان 11 ،ژانویهی .1936
اومانیته 22 ،می .1936
هرمان روشنینگ ،انبالل نیایییست (ترجمهی مختصر به فرانسه).1939 ،
فراری  ،Ferrariر یم فاشیست ایتالیا.1928 ،
تروتسکی ،بعد چه .1932 ،
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عبارات و حقایو برگرفته از سیلونه ،فاشیسم.1934 ،
لودویگ ،پییین.
آنیانته ،پییین.
سیلونه ،پییین.
به نق از کورز  ،Kurellaموسولین بدون نبال.1931 ،
تان 11 ،ژانویهی .1937
به نق از آ .روسی ،زایش فاشیسم (ایتالیا از  1918تا  ،)1922پاریس.1938 ،
تان 19 ،سپتامبر .1935
تان 5 ،فوریهی .1938
تان 30 ،سپتامبر .1934
تان 21 ،دسامبر .1934
تان 2 ،فوریهی .1935
پاری ت میدی 10 ،Paris-Midi :می .1936
تان ،اول آوری .1938
تان 21 ،دسامبر .1934
پت پاریاین 22 ،می .1936
تان 10 ،و  11ژوپن .1938
تان 24 ،دسامبر .1937
نک .دانی گ َرن ،بالی قاوهای از ...م گذرد.1933 ،
کنراد هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم (ترجمهی فرانسه).1934 ،
تان 13 ،ژوییهی .1933
تان 25 ،ژوییهی .1933
تان 5 ،ژوییهی .1933
تان 12 ،ژوییهی .1933
کنراد هایدن ،پییین.
تان 12 ،ژانویهی .1934
مقالهی هاینتز اوالد بلوم  Heinz Ewald Bluhmدر راییوارت ( Reichwartنگابان کیور) ،به نق
از تان 15 ،فوریهی .1935
«وصیتنامه»ی ارنست را ورنال ،پاریس 4 ،دسامبر  1934چاپ کرد.
کالوس بردو  ،Klaus Bredowترا دی خونین س وئن .Die bluetige Tragoedie ds 30 juni
کنراد هایدن ،پییین.
تان 22 ،ژانویهی .1934
تان 19 ،آوری  ،1934خواندن  6 ،ژوییهی .1934
بنوآ د مشن ،تاریخ تسییحات المان.1938 ،
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تان 9 ،دسامبر .1933
تان 2 ،ژوییهی .1934
تان 20 ،ژوپیهی .1934
هیتلر ،سخنرانی  10دسامبر .1934
تان ،اول فوریهی « ،1936فاشیسم» ،بولتن اطالعات فدراسیون بینالمیی حم و نب  ،آمستردام7 ،
مارس .1936
تان 12 ،سپتامبر  ،1934خواندن  14 ،سپتامبر.
تان 12 ،سپتامبر .1935
تان 14 ،آوری .1935
تان 11 ،فوریهی .1937
تان 3 ،دسامبر .1934
تان 28 ،ژانویهی .1935
تان 4 ،اوت .1935
تان 8 ،نوامبر .1935
جنتیزون ،تان 6 ،ژوییهی .1934
آ .لورو  ،A. Lerouxپوپولر 19 ،اوت .1935
سیلونه ،پییین.
«فاشیسم» 29 ،ژوپن .1935
تان 22 ،دسامبر .1933
تان 28 ،اکتبر .1934
همانجا.
موسولینی ،سخنرانی  18نوامبر .1935
موسولینی ،سخنرانی  26اکتبر .1935
ننی ،مردم 21 ،ژوییه و  12نوامبر .1935
گوبلز ،سخنرانی  21ژوپن .1934
نک .بنوآ د مشن ،پییین ،و سیاستمدار نو و میت 8 ،ژوییهی .1934
تان 26 ،نوامبر .1934
( Das Neue Tagebuchروزنامهی نو) 24 ،اوت  1935و تان 12 ،سپتامبر .1935
نک .پوپولر 3 ،مارس .1936
تان 8 ،فوریهی .1935
تان 21 ،آوری .1936
تان 10 ،سپتامبر .1934
تان 9 ،نوامبر .1934
تان ،اول ژوییهی .1935
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تان 21 ،ژوییهی .1935
هیتلر ،سخنرانی در کنگرهی نورمبرگ 13 ،سپتامبر .1935
هیتلر ،آخرین سخنرانی در کنگرهی نورمبرگ 16 ،سپتامبر .1935
تان 12 ،سپتامبر .1935
تان 7 ،فوریهی .1938
تان 11 ،می .1938
بخش هفتم

مارکس ،هژدهم برومر لوی بناپارت.
توصیف از لویی دیمیه  ،Louis Dimierرهبران ضد انبالب قرن نوزدهم.1907 ،
موسولینی ،فاشیستم ،اصتول و ناادهتا 1933 ،د  Encyclopedistصداحبان دایراالمعدارف فرانسده،
کسانی چون دیدرو ،دازمبر و ولتر که پیشروان فکری آن روز فرانسه بودند و به تعبیدری پدیدآورنددگان
و محرکان فکری انقالب فرانسه.
موسولینی ،سخنرانی  7آوری .1926
گوبلز ،انبالل المان.
گرگور اشتراسر ،سخنرانی  14ژوپن  ،1932چاپ شده در نبرد در المان.
نک .ژان وریو  ،Jean Variotاهداف ر سورل.1935 ،
موسولینی ،فاشیسم ،اصول و ناادها.1933 ،
ادواردو برت ،اشتباههای روشنفکران.1913 ،
ژرژ سورل ،توهمات پییرفت.1908 ،
ژرژ سورل ،مقالهی چاپ شده به ایتالیایی در ( Il resto del Carlinoبازماندهی کارلینو).
ادواردو برت ،پییین.
ژرژ سورل ،تأمالت در بال خیونت.1907 ،
موسولینی ،فاشیسم ،اصول و ناادها.1933 ،
موسولینی ،سخنرانی  24اکتبر .1922
ولپه ،تاریخ جنبش فاشیست (به فرانسه) ،رم.1935 ،
موسولینی ،سخنرانی  9ژوییهی .1934
پ زیلیخ ( Die Sozialistiche Entscheidung ،Paul zillichتصمیمگیری سوسیالیست ) ،به نق
از هلوسیوس «راز زندگی در انقالب آلمان» ،اسپری ،اول ژانویهی .1934
پروفسور وبر ،به نق از تان ،اول فوریهی .1935
روزنبرگ ،اسطورههای دو هاار ساله.
گرگور اشتراسر ،پییین.
تان 27 ،ژوپن .1934
هیتلر ،سخنرانی اول اکتبر .1934
هانس یوست  ،Hans Johstاشالگهتر.1933 ،
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ژرژ سورل ،تأمالت در بال خیونت.1907 ،
ژرژ سورل ،مصاحبه در گولوا  11 ،Gauloisژانویهی .1910
شمارهی نخست کایه دو سرک پرودون (دفتر محفل پرودون) ،ژانویهی .1912
ژرژ ولوآ ،از قرن به قرن دیگر.1924 ،
موسدولینی ،مصداحبه در ای .بدی .سدی  A.B.Cبده نقد از پ .دومینید  ،P. Dominiqueپستران
مادهگرگ.1926 ،
ماپورا ،لیبرالیسم و ازادیها ،دموکراس و مردم.1906 ،
ماپورا ،پژوهی در بال سیطنت.1909 ،
توصیف از سخنرانی موسولینی در  24اکتبر  1922است.
موسولینی ،سخنرانی  4اکتبر .1922
موسولینی ،سخنرانی  20سپتامبر .1922
موسولینی ،پیشگفتار بر شاریار ماکیاولی( ،ترجمهی فرانسه).1929 ،
موسولینی ،فاشیسم ،اصول و ناادها.1933 ،
ایتالیای فاشیست .1932 ،
روکو ،به نق از ژرژ رو ،George Roux
ِ
رنه لوره « ،Rene Lauretدشمن دولت :اسوالد اشپنگلر» ،تان 26 ،دسامبر .1934
اشپنگلر ،زوال غرل.
گوبلز ،نبرد در اطراف برلین.
رهم ،سخنرانی  19آوری .1934
مولر وان دن برو  ،رایش سوم (ترجمهی فرانسه).1923 ،
سورل ،ایندهی سوسیالیست اتحادیهها.1898 ،
ماپورا ،لیبرالیسم و ازادیها و.1906 ،...
مارتینه« ،رسسا در برابر انسان» ،اسپری ،اول ژانویهی .1934
ماپورا ،پژوهی در بال سیطنت.1909 ،
موسولینی ،سخنرانی برای سنا در  ،1926چاپ شده در اصالحات سندیکای در ایتالیا (بده فرانسده)،
.1926
موسولینی ،مقالهی نوشته شده در .1917
روکو ،به نق از ژرژ رو ،فاشیسم ایتالیا.1932 ،
مازپارته ،به نق از سیلونه ،فاشیسم.1934 ،
هیتلر ،نبرد من.
هیتلر ،گزارش به کنگرهی نورمبرگ« :1934 ،قهرمانگرایی ،نژاد و هنر».
جنتیزون ،رم زیر پرتو نور.1933 ،
به نق از م کی  ،Mac Cabeترایچکه و نبرد بارگ (ترجمهی فرانسه).1916 ،
پاپ پیوس یازدهم ،بخشنامهی  29ژوپن .1931
موسولینی ،فاشیسم ،اصول و ناادها.1933 ،
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روکو« ،بحران دولت» ،م یهی زندگان ،ژوییهی .1927
گورینگ ،گفتهای به نشریات آلمان ،به نق از خواندن  6 ،ژوییهی .1934
تان 8 ،نوامبر .1933
فاولهابر Judentum, Christentum, Germanentum ،یاتودیگری ،مستیح گری ،المتان گری
(ترجمهی فرانسه).1934 ،
روسو ،قرارداد اجتماع .
«ناتورالیسم نو» ،تان 25 ،اوت .1935
نیچه ،تبارشناس اخال .
نک .م کی  ،پییین.
سورل ،تأمالت در بال خیونت.1907 ،
لنین ،نق شده توسط گورکی ،لنین و دهبانان روس (ترجمهی فرانسه).1924 ،
موسولینی ،فاشیسم ،اصول و ناادها.1933 ،
موسولینی ،سخنرانی در شورای عالی فاشیستی.1925 ،
موسولینی ،سخنرانی  26می .1927
موسولینی ،سخنرانی  20سپتامبر .1920
موسولینی ،سخنرانی  26می .1934
هیتلر ،نبرد من.
بخش هشتم

موسولینی ،سخنرانی برای سنا.1926 ،
نیکولتی ،فاشیسم در برابر دهبانان.1929 ،
آ .روسی ،زایش فاشیسم (ایتالیا از  1918تا  ،)1922پاریس.1938 ،
پیترو ننی« ،ویرانی سندیکالیسم فاشیستی» ،کایه بیو (دفتر اب ) 27 ،ژوییهی .1929
ُ
گرگولینی ،فاشیسم.1921 ،
سالومینی« ،سندیکالیسم فاشیستی» ،م یهی خبری سوسیالیست .1925 ،
پیترو ننی ،پییین.
کریلیس« ،پژوهشی در فاشیسم ایتالیا» ،پژواک پاریس 6 ،تا  16اکتبر .1933
اعتراف راتزا ،رهبر فاشیستی 3 ،اکتبر .1933
ولوآ ،امور مال ایتالیا.1930 ،
قانون متمم قانون اول ژوییهی .1926
نووو اوانت  ،Nuovo Avantiپاریس 11 ،فوریهی .1934
مقالهای در پوپولو دیتالیا در  ،1929به نق از مردم 9 ،فوریهی .1935
اونیورساله ،فلورانس 25 ،آوری .1933
ر .بوتایی« ،خودیسازی سندیکاها چه هدفی دارد؟» ،انبالل پرولتری 25 ،می .1934
بر اساس سخنرانی موسولینی ،تان ،اول آوری .1938

منابع
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

333

تان ،اول فوریهی .1936
به نق از ژوپو « ،Jouhauxقانون فاشیستی کار» ،م یهی زندگان ،اکتبر .1927
به نق از میلیون  ،Millionمردم 2 ،اوت .1935
حکم اول ژوییهی .1926
ایتالیای فاشیست  ،پاریس .1938
گدی ،فال کت کارکنان در
ِ
نک .ژ ززار « ،J. Lazardکشاورزی در شمال ایتالیا» ،کورسپوندان 25 ،اکتبر .1933
نک .هایدن ،تاریخ ناسیونال سوسیالیسم( ،چاپ آلمان).1933 ،
«فاشیسم» ،بولتن اطالعات فدراسیون بینالمیی حم و نب  ،آمستردام 11 ،ژانویهی .1936
هیتلر ،سخنرانی  10می .1933
دکتر لی ،مقالهی  15نوامبر  1933چاپ شده در ( Durchbruch der Sozialen Ehreزوال شرافت
اجتماع ).1935 ،
«فاشیسم» 22 ،فوریهی .1936
«فاشیسم» 25 ،ژانویهی .1936
قانون تنظیم کار ملی ،تفسیر دکتر اشلیشتینگ .Schlichting
«فاشیسم» 15 ،دسامبر  1934و شمارهی  ،3فوریهی .1935
تان 11 ،ژانویهی .1937
تان 30 ،ژوپن 2 ،و  6ژوییهی .1938
جنبش کارگری ( ،)Ruhrarbeiterچاپ پنجم سپتامبر .1936
روسونی ،مقاله در الوورو دیتالیا به نق از روسو ،موسولین و فاشیسم.1923 ،
ننی ،نبرد طببات در ایتالیا.1930 ،
نک .روزنشتا د فران  ،اقتصاد رستهای فاشیست .1934 ،
ای الوورو فاشیستا ،یکم 2 ،و  3ژوییهی  1936به نق از «فاشیسم» 25 ،ژوییهی .1936
«فاشیسم» 9 ،مارس .1935
تان 9 ،اکتبر .1934
تان 21 ،ژوییهی .1934
تان 22 ،دسامبر .1934
تان 2 ،فوریهی .1935
کوریره دال سرا ( Corriere della seraپیامرسان عصتر) 29 ،مدارس  ،1932الوورو فاشیستتا27 ،
مارس .1932
انفورماسیون 22 ،می .1937
به نق از تان 18 ،فوریهی .1935
تان 20 ،فوریهی .1934
موسولینی ،سخنرانی  15می .1937
تان 12 ،اوت .1935
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به نق از تان 28 ،ژانویهی .1936
تان 30 ،ژوییهی .1938
هیتلر ،سخنرانی اول اکتبر .1934
تان 28 ،ژانویهی .1936
«فاشیسم» 11 ،ژانویهی .1936
تان 26 ،فوریهی .1938
دکتر لی ،سخنرانی  27نوامبر .1936
گزارش اتا بازرگانی اسن  Essenبرای سال .1935
گورینگ ،سخنرانی در لینتز  13 ،Linzمی  ،1938تان 15 ،می .1938
مردم 19 ،اوت .1937
ویرتیافت اوند استاتیستیف ( Wirtschaft und Statistikاقتصاد و امار) 23 ،نوامبر .1935
الوورو دیتالیا ،آوری .1921
روزنشتا د فران  ،پییین.
اوتکور« ،فاشیسم» ،سیاست سال.1926 ،
مودیلیانی « ،Modiglianiقانون سندیکایی فاشیستی» ،م یهی خبری سوسیالیست .1927 ،
به نق از فوسی  ،Fucileجنبش سندیکای و تحبق دولت رستهای در ایتالیا.1929 ،
روکو ،نظم جدید .La Nuova Disciplina
به نق از ازادی سندیکای  :ایتالیا ،پژوهش انجمن ملت.1927 ،
موسولینی ،سخنرانی  10نوامبر .1934
موسولینی ،سخنرانی برای اعاای کمیتهی فرانسه د ایتالیا ،سپتامبر .1933
موسولینی ،سخنرانی  6اکتبر .1934
موسولینی 18 ،مارس .1934
موسولینی ،خطابهی  8ژانویهی .1935
دیدن  9 ،Vuاوت .1933
روزنشتا د فران  ،پییین.
نک .کنراد هایدن ،پیدایش رایش سوم.1934 ،
تان 5 ،می .1933
به نق از کنراد هایدن ،پیدایش رایش سوم.
تان 25 ،ژوپن .1933
دکتر لی ،سخنرانی می .1933
به نق از «فاشیسم» 6 ،اکتبر .1934
دکتر اشمیت ،سخنرانی  13مارس .1934
تان 7 ،سپتامبر .1935
«فاشیسم» 7 ،مارس .1936
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بخش نهم
موسولینی ،سخنرانی سال  ،1923به نق از زپورته  ،Laporteرونق مال ایتالیا.1924 ،
موسولینی ،سخنرانی  18مارس .1923
موسولینی ،سخنرانی  20سپتامبر .1922
پرو« ،اقتصاد رستهای و سیستم سرمایهداری» ،م یهی اقتصاد سیاس  ،سپتامبر د اکتبر .1933
تان 12 ،فوریهی .1933
انفورماسیون 13 ،سپتامبر .1933
تان 13 ،دسامبر .1933
تان 19 ،دسامبر .1933
تان ،اول مارس .1934
انفورماسیون 18 ،مارس .1937
انفورماسیون 7 ،اوت .1937
مردم 24 ،اکتبر .1937
کورسپوندانس انترناسیونال 15 ،مارس .1937
«فاشیسم» 26 ،ژانویهی .1935
تان 21 ،ژانویهی .1936
د استفانی ،سخنرانی  25نوامبر .1922
مارینی  ،Mariniمالیات بر سرمایه در ایتالیا.1928 ،
دن استورتزو ،ایتالیا و فاشیسم.1927 ،
تان 16 ،ژوییهی .1933
تان 20 ،آوری .1934
اومانیته 9 ،مارس .1935
نییک .دو روسددیر  ،de Rousiersکارت هتتا و تراستتتها و تکامییتتان ،1927 ،هیددرش ،Hirsch
انحصارهای می و بینالمیی .1927 ،
روزنشتا د فران  ،اقتصاد رستهای فاشیست .1934 ،
به نق از پرو ،پییین.
دکتر اشمیت ،سخنرانی  13مارس .1934
هایدن ،پیدایش رایش سوم.1934 ،
موسولینی ،سخنرانی  13ژانویهی .1934
تان 9 ،ژانویهی .1934
تان 23 ،سپتامبر .1934
موسولینی ،سخنرانی  26می .1934
بوتایی ،مقالهای در نبد فاشیست  ،Critica Fascistaبه نق از تان 22 ،اکتبر .1934
حکم قانونی  12مارس  ،1936گاتاتا افیچیاله  16 ،Gazzentta Officialeمارس .1936
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فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی
موسولینی ،سخنرانی  23مارس .1936
تان 20 ،آوری .1937
آ .لورو ،پوپولر  7 ،Popoulaireژوییهی .1937
تان 26 ،ژوییهی .1937
برگورکس تسایتون  27 ،ژوییهی .1937
گفتهی ژنرال هانکن به نشریات آلمان 12 ،ژوپن .1938
دویچه فرایاایت ( Deutsche Freiheitازادی المان) 7 ،ژوییهی .1938
آ کوییال  ،Aquilaاومانیته 11 ،دسامبر .1934
گزارش سازنهی رایشس بان  ،تان 21 ،مارس .1936
تان 30 ،ژانویهی .1934
بنا بر نظر وزیر پیشین د استفانی.
به نق از اد اشنایدر « ،Ed.Schneiderایتالیا در خود» ،تان 18 ،اوت .1935
باوارلی ،سیاست خدمات عامالمنفعهی ر یم فاشیست (به فرانسه) ،رم ،سال .XIII
َم َتن 14 ،فوریهی .1936
هیتلر ،سخنرانی  17دسامبر  ،1937تان 19 ،دسامبر .1937
«فاشیسم» 17 ،مارس .1936
تان 22 ،مارس .1934
«فاشیسم» 14 ،و  18می .1935
پیترو ننی ،مردم 21 ،دسامبر .1935
تان 3 ،سپتامبر .1935
آریاس ،پوپولو دیتالیا 3 ،فوریهی .1938
تاپون دی رول ،سخنرانی  18می .1938
پوپولر 5 ،می .1935
به نق از انفورماسیون 19 ،فوریهی .1937
راینهارت ،سخنرانی در کنگرهی نورمبرگ ،تان 16 ،سپتامبر .1937
تان 19 ،دسامبر  1935و  12آوری .1936
تان 18 ،اوت .1935
سخنرانی دکتر دریزه ،پاریار تاگبالت ( Pariser Tageblattروزنامهی پاریس) 25 ،آوری .1935
آریاس ،پییین.
یادداشت صاحبان صنایع ،چاپ شده در انفورماسیون 28 ،و  31اوت 7 ،و  9سپتامبر .1937
تان 18 ،اوت .1938
حکم قانونی  12مارس  ،1936گاتاتا افیچیاله 16 ،مارس .1936
به نق از خواندن  20 ،دسامبر .1935
قانون رایش از تاریخ  5دسامبر  1934معتبر است ،ضمیمهی بولتن روزانه 19 ،مارس .1935
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ژ .ژز « ،G. Jezeروشهدای مدالی آلمدان» ،داس نیوتتاگبو  13 ،Das Neue Tagbuchسدپتامبر
.1935
انفورماسیون 28 ،اکتبر .1937
انفورماسیون 30 ،سپتامبر .1937
رود .زنگ  ،Rud. Langدویچه فرایاایت 21 ،ژوییه و  11اوت .1938
انفورماسیون 2 ،آوری .1937
رود .زنگ ،پییین.
تان 18 ،اوت .1938
تان 17 ،فوریهی .1938
یادداشت صاحبان صنایع ،پییین.
دکتر شاخت ،سخنرانی ،تان 22 ،آوری .1937
ابالغیهی «کمیسیون عالی دفاع ملی» 20 ،فوریهی .1935
به نق از آ.لورو ،پوپولر 7 ،ژوییهی .1937
تان 28 ،اکتبر .1937
موسولینی ،سخنرانی  15می  ،1937تان 15 ،می .1937
تان 27 ،فوریهی .1938
تان 24 ،مارس .1938
تان 12 ،اوت .1935
فولکییر بووباختر 21 ،اکتبر .1936
یادداشت صاحبان صنایع ،پییین.
همانجا.
تان 20 ،فوریهی .1936
ژنرال سرینی ،م یهی دو دنیا ،اول آوری .1936
تان 2 ،دسامبر .1937
سرهنگ توماس ،نطو  6فوریهی  ،1937تان 8 ،فوریهی .1937
تان 3 ،ژوییهی .1935
فون  ،سخنرانی  24می  ،1938تان 28 ،می .1938
تان 2 ،فوریهی .1937
تان 28 ،نوامبر .1937
یادداشت صاحبان صنایع ،پییین.
گورینگ ،سخنرانی  6دسامبر  1935در هامبورگ.
گوبلز ،سخنرانی  10مارس .1936
نک .لوسین زپورا ،مردم 13 ،دسامبر .1936
روسی ،زایش فاشیسم (ایتالیا از  1918تا  ،)1922پاریس.1938 ،
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فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی

 .100موسولینی ،سخنرانی  14نوامبر .1933
 .101دکتر شاخت ،سخنرانی در مونیخ ،تان 30 ،ژانویهی .1935
 .102دکتر شاخت ،سخنرانی در برلین ،تان 6 ،فوریهی .1935
 .103تان 21 ،مارس .1935
 .104قانون  4فوریهی .1934
 .105دکتر اشمیت ،سخنرانی  13مارس .1934
 .106نک .گیوم  ،Guillaumeرستهها در ایتالیا.1934 ،
 .107تان 14 ،ژوپن .1935
 .108تان 31 ،دسامبر .1935
 .109تان 1 ،و  2ژانویهی .1936
 .110جورناله دیتالیا 22 ،می .1934
 .111تان 15 ،نوامبر .1936
 .112به نق از بوتزی ،مردم 24 ،می .1934
 .113تان 7 ،ژانویهی .1936
 .114رم 15 ،اکتبر  ،1934نک .تان 21 ،اکتبر  1934و «فاشیسم» 3 ،نوامبر .1934
 .115موسولینی ،سخنرانی  8نوامبر .1934
 .116موسولینی ،سخنرانی  24مارس .1936
 .117موسولینی ،مقالهای در انالس  10 ،Annalesنوامبر .1933
 .118موسولینی ،سخنرانی  14نوامبر .1933
 .119موسولینی ،سخنرانی  13ژانویهی .1934
 .120موسولینی ،سخنرانی  6اکتبر .1934
 .121فولکییر بووباختر 14 ،نوامبر .1934
 .122همانجا 20 ،نوامبر .1934
 .123فاشیسم 27 ،ژوپن .1936
 .124فولکییر بووباختر 7 ،ژانویهی  ،1938به نق از سندیکاها 16،فوریهی .1938
 .125فرانکفورتر تسایتون  14 ،ژوییهی .1934
 .126تان 29 ،آوری .1935
 .127به نق از«فاشیسم» 11 ،اوت .1934
 .128انفورماسیون 21 ،ژانویهی .1938
 .129تان 7 ،فوریهی .1938
 .130دکتر شاخت ،سخنرانی  4دسامبر .1935
 .131دکتر شاخت ،سخنرانی ،تان 28 ،سپتامبر .1935
 .132دکتر شاخت ،سخنرانی  30نوامبر .1935
 .133فون  ،سخنرانی در نمایشگاه کونیگزبرگ ،تان 29 ،نوامبر .1937
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 .134پوپولر ،اول فوریهی .1938
 .135تان 9 ،فوریهی .1938
 .136سرهنگ توماس ،سخنرانی ،تان 20 ،آوری .1936
 .137به نق از تان 24 ،آوری .1938
 .138تان 21 ،دسامبر .1936
 .139به نق از تان 23 ،دسامبر .1937
 .140یادداشت صاحبان صنایع ،پییین.
 .141فرانکفورتر تسایتون  28 ،نوامبر .1937
 .142فرایس دویچالند ( Freies Deutschlandالمان ازاد) 28 ،ژوییهی .1938
 .143ادموند زنداپو  ،Edmond Landauکار  18 ،l’oeuvreژانویهی .1938
« .144بده عقد بدازنگردیم» ،مقالدهای در کتارگااری اقتصتادی و متال L’Agence Economique et
 15 ،Financierفوریهی .1932
 .145دکتر شاخت ،سخنرانی  30نوامبر .1935
 .146گدی ،فالکت کارکنان در ایتالیای فاشیست .1938 ،
 .147نک .زنداپو ،پییین.
 .148ولپه ،سخنرانی  12فوریهی  ،1928به نق از فراری ،ر یم فاشیست ایتالیا.1938 ،
 .149با گدی ،پییین ،مقایسه کنید.
 .150همانجا.
 .151هایدن ،پیدایش رایش سوم.1934 ،
 .152تان 13 ،آوری .1934
 .153زنداپو ،پییین.
 .154تان 12 ،سپتامبر .1935
 .155گیوم ،پییین.
 .156پاریار تاگبالت 14 ،فوریهی .1935
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

بخش دهم
نک .زاگر ،موسولین (ترجمهی فرانسه).1933 ،
سیلونه ،فاشیسم.1934 ،
باراولی  ،Baravelliپییرفت کام در ایتالیا (به فرانسه) ،رم.1935 ،
گاتاتا دل پوپولو  13 ،Gazzetta del Popoloدسامبر .1934
روزنشتا د فران  ،اقتصاد رستهای فاشیست .1934 ،
همانجا.
باراولی ،پییین.
نک .مورا  ،Muratمالکیت زمین در ایتالیا ،لیون .1936 ،Lyon
روسونی ،مصاحبه با سیاستمدار جدید و میت ،لندن  4ژانویهی .1936
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.39
.40

فاشیسم و بنگاههای کالن اقتصادی
موسولینی ،سخنرانی  23مارس .1936
سیلونه ،پییین.
تان 19 ،نوامبر .1935
مردم 19 ،اوت .1937
روزنامهی ت ارت  29 ،Joirnal du Commerceژوپن .1933
والتر داره ،سخنرانی  20ژوییهی .1933
نک .اشتاین برگر :سیاست ارض ناسیونال سیوسیالیسم .1935 ،بیشتر اطالعات بعدی نیز از این اثدر
گرفته شدهاند.
داره ،اشرافیت جدید از خون و خاک.1930 ،
نیکولتی ،فاشیسم در برابر دهبانان.1929 ،
به نق از ریکاردو بوتایی« ،خودیسازی سندیکاها به کجا میرود» ،انبالل پرولتری 25 ،می .1934
زشن  ،Lachinایتالیای چاارم .La IVe Italie
موسولینی ،سخنرانی  18دسامبر .1930
کوریره پادووانو 15 ،نوامبر .1934
کار 8 ،دسامبر .1934
الوورو فاشیستا 23 ،اکتبر .1934
سیلونه ،پییین.
پرو« ،اقتصاد رستهای و سیستم سرمایهداری» ،م یهی اقتصاد سیاس  ،سپتامبر د اکتبر .1933
ریکاردو بوتایی ،پیشین.
تان 28 ،اکتبر .1934
بر اساس پیمان نمونهای رعیتی جمعی ایالت مانتوآ (الوورو اگریکولو فاشیستا 24 ،ژانویهی ،)1932
ریکاردو بوتایی ،پییین.
تان 21 ،آوری .1938
اشتاین برگر ،پییین.
نک .نیدر دویچر بووباختر  28 ،Niederdeutscher Beobachterمارس.1934
راییس اربایتسبالت ( ،Reichsarbeitsblattروزنامهی کارگری المان) 5 ،اکتبر .1934
در دویچه النداربایتر ( Der Deutsche Landarbeiterکارگر کیاورزی المان) 3 ،مارس .1934
تان 9 ،آوری .1934
تان 18 ،می .1934
ناسیونال سوسیالیستییه الندپست  ،Nationalsozialistische Landpostسپتامبر .1933
ناسیونال سوسیالیستییه الندپست 21 ،اکتبر .1933
تحبیق دربارهی فاشیسم ،ماهنامهی مؤسسهی پژوهشهای فاشیست  ،شدمارهی  ،5-6پداریس-35 ،
.1934
پیترو ننی ،مردم 9 ،آوری .1935
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الوورو فاشیستا 22 ،فوریهی .1935
روزنشتا د فران  ،پییین.
ایتالیای فاشیست .1938 ،
در
کارکنان
به نق از گدی ،فالکت
ِ
اشتاین برگر ،پییین.
سیلونه ،فاشیسم.1934 ،
اسالتو  ،Assaltoبولونیا 15 ،اکتبر .1932
باراولی ،پییین.
روزنشتا د فران  ،پییین.
ژ .ززار« ،کشاورزی در شمال ایتالیا» ،کورسپوندان 25 ،اکتبر .1933
تان 9 ،ژانویهی  ،1938انفورماسیون 11 ،ژانویهی .1938
اشتاینبرگر ،پییین.
تان 25 ،دسامبر .1936
اشتاینبرگر ،پییین.
همانجا.
انفورماسیون 14 ،اوت .1937
اشتاینبرگر ،پییین.
فاشیسم و دهبانان( ،جزوهی کمیتهی مراقبت روشنفکران ضد فاشیست) ،پاریس.1935 ،
گدی ،پییین.
همانجا.
ژ .ززار ،پییین.
آ .لورو ،پوپولر 28 ،می .1934
ژ .ززار ،پییین.
گدی ،پییین.
موره  ،Muretمالکیت زمین در ایتالیا ،لیون.1936 ،
ادموند زنداپو ،در کار 18 ،ژانویهی .1938
فرایس دویچالند 28 ،ژوییهی .1938
مردم 22 ،دسامبر .1935
یادداشت صاحبان صنایع ،چاپ شده در انفورماسیون 28 ،و  31اوت و  7و  9سپتامبر .1937
به نق از لوتر  ،Loutreپت پاریاین 30 ،اوت .1937
تان 25 ،مارس .1937
تان 9 ،ژانویهی .1938
لوتر ،پییین.
روزنشتا د فران  ،پییین.
انفورماسیون 4 ،ژانویهی .1938
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 .75اشتاینبرگر ،پیشین.
 .76دکتر شاخت ،سخنرانی  30نوامبر .1935
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30

بخش پایانی
نک .ال .مژار « ،L.Magyarفاشیسم چیست؟» ،کایه دو بییویسم 15 ،دسامبر .1933
تان 17 ،آوری .1933
به نق از ولپه ،تاریخ جنبش فاشیست (به فرانسه) ،رم.1935 ،
تان 28 ،ژانویهی .1936
مارکس ،ه دهم برومر لوی بناپارت.
ادوارد برت« ،سرآخر ما هیتلر را داریم» ،انبالل پرولتری ،شمارهی .1933 ،161-162
تان 25 ،مارس .1934
تان 2 ،و  3ژانویهی .1935
تروتسکی ،بعد چه .1932 ،
موسولینی ،گفتهای به ی روزنامهنگار انگلیسی ،بر اساس گزارش کدریلیس« ،پژوهشدی در فاشیسدم
ایتالیا» ،پژواک پاریس 6-16 ،اکتبر .1933
دکتر لی ،ابالغیهی چاپ شده 27 ،آوری .1935
بولتن روزانه 14 ،می .1935
«فاشیسم» ،بولتن اطالعات فدراسیون بینالمیی حم و نب  ،آمستردام 11 ،ژانویهی .1936
نک .قایهی ووپرتال  Wuppertalدر آلمان ،پوپولر 24 ،فوریه و مارس .1936
انفورماسیون 20 ،آوری .1937
موسولینی ،سخنرانی  26می .1927
ولپه ،پییین.
هیتلر ،سخنرانی  18ژوپن .1933
هیتلر ،سخنرانی  13سپتامبر .1935
تان 13 ،ژوییهی .1933
جنتیزون ،تان 25 ،مارس .1934
فروچی( Unser Wort ،سخن ما) ،میانهی دسامبر .1933
ننی ،مردم 26 ،ژوپن و  31دسامبر .1934
به نق از گدی ،فالکت کارکنان در ایتالیای فاشیست .1938 ،
تان 15 ،فوریهی .1938
یادداشت صاحبان صنایع ،چاپ شده در انفورماسیون 28 ،و  31اوت 7 ،و  9سپتامبر .1937
تان 11 ،مارس .1936
تان 11 ،ژانویهی .1937
اشپنگلر  ،Spenglerزوال غرل.
تان 29 ،مارس .1936
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مارکس ،پییین.
تان 28 ،اکتبر .1935
تان 29 ،مارس .1936
مقالهی راد  Radekبه نق از خواندن  12 ،مارس .1933
کالرا زتکین ،گزارش به جلسهی عمومی کمیتهی اجرایی بینالمل کمونیسم ،مسکو ،ژوپن .1923
موسولینی ،سخنرانی  14نوامبر .1933
فولکییر بووباختر 6 ،ژوپن .1932
همانجا 13 ،ژوپن .1936
لنین ،امپریالیسم ،باالترین مرحیهی سرمایهداری.1916 ،
تروتسکی ،شوروی و بینالمی چاارم.1934 ،
تروتسکی ،پییین.
رزا لوکزامبورگ ،سخن دربارهی برنامه.1918 ،
بال کون ،بینالمی کمونیسم 15 ،اوت.1933
دن استورتزو ،ایتالیا و فاشیسم.1927 ،
نیتی ،بییویسم ،فاشیسم و دموکراس .1926 ،
مقالهی دکر  Deckerدر گالیافت ( Gesellschaftجامعته) ،ارگدان تئورید سوسدیال دموکراسدی،
.II ،1929
مارتینوف ،در دهمین پلنوم (جلسه با حاور تمامی اعاا) بینالمل کمونیسم ،ژوییهی .1929

نمایه
آ
آ ِاگ 41
آتزین د ناتزتزیاتز دددانی اتزنزتزیاتددداتابیای د ی اا
254 ،237
آچربو 276
آادی اا 118 ،117 ،67ا
آادی ادلاپاپا ااا127 ،126
آریاس ،پروفسور جینو 243 ،242
آیز ااا158
آلفنزلبن ،ورنر فن 173
آمندوال 152 ،140
آتسدددز ت ،تراستتت ،236 ،235 ،35 ،34 ،33
237
آتگریف 212 ،203 ،175
آنیانته 159 ،69
آتنت 126 ،122 ،118
آین هیایای ز س انتحزدیدهز (سورل) 184
الف
ُ
ابروهرن ،دکتر 155
ُ
اپرا بالیال 161
اتحادیتتهی آلمتتانب بتترای نبتترد وسیتته سوستتیال
دموکراسب 37
اتحادیهی کارگران ایتالیا (206 )UIT

اتیوپب 246 ،242 ،171 ،161 ،160
ارنس  ،کارل 165 ،164
اسپیریتو ،اوگو 220 ،113
استاراچه ،آشیل 170
استرزمان ،گوستاو 51
استورتزو ،دن لوییجب 314 ،230
ُ
استهیسفه 291 ،62 ،43
استینز ،والتر 40 ،39 ،37
ِا ِسر 77
اسفورتزا ،کن 140 ،77
ُ
اشپنگسر ،اسوالد 309 ،186 ،183 ،82
اشتاین ،فن ،115 ،60
اشتراسر ،اتو 114 ،108
اشتراستتر ،گرگتتور ،110 ،106 ،99 ،91 ،87 ،45
173 ،165 ،147 ،135 ،114
اشترایشر 173
اشتنز ،سروان 135
اشالیشتتر ،کتتور فتتن ،124 ،45 ،44 ،43 ،42
173 ،155 ،135
اشمی 233 ،228 ،222 ،221
اشنایدر ت الندمان 201
اکسیون فرانسز 185
اگنسیس 30
ُ
الیوتب ،جینو 151 ،36
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انترناسیونال کمونیسم ،65 ،57 ،56
انجمن ضد بسشویکب 117
انقالب روسیه 56 ،21
انقالب فرانسه 180 ،16
ُ
اورا (پسیس مخفب ایتالیا) 303
ُ
اموس 117
نتت اایز د  197ا
ایتالیای آزاد 118
نی هآاتزتس اتز د (ایتالیا) 185
نیلات ِااه 92
ِ
نیلابز ا 305
نی ان ،تراس 237 ،34 ،33
ب
بزتز زای ن نتز د 125
باراولب ،جب سب 277 ،276
باالبانوف ،آنجسیکا 70
بالبو ،ایتالو 155 ،152 ،133
بالیال ← اپرا بالیال ،شهاد نامهی بالیال
بانک ایتالیا 251 ،250 ،246 ،236
بزتکزادیسکات ا 37 ،35
بزتکزاتابرچز د 236 ،235 ،37 ،34 ،33
بزتک نا (بزتکر)ا 242ا
بانک رم ← بانکو دی ُرما
ُ
بزتکاادیاابز 236 ،235
بزتکاادیای چ ز 235
بزتکاادیاب التا 235
بزتکاادیاتزپ 235
ببل ،آ 86
بدولیو ،مارشال (ژنرال) 161 ،121 ،12 ،10
براوخیچ ،ژنرال فن 176
براون کولن بنزین آگ 256
بر  ،ادوراد 302 ،182
بردوو ،ژنرال فن 173
برگسون ،هانری 182

برگاتاتساتسزی اتگ 238
برنامهی داوز 252 ،42
برنامهی جدید (نیو دیل) 227 ،26
برنشتاین ،ادوارد 48
بروکنر ،هسمو 116
برونین ت  ،هتتاینری ،138 ،134 ،128 ،45 ،44
316 ،290 ،173
بک 297
بسومبرگ ،ژنرال فن ،173 ،168 ،166 ،165 ،155
279 ،267 ،176 ،174
ُبن ،پروفسور 38
بناپار  ،لویب 309 ،150
بنب 198 ،37
بنیشو ،د و پ 70
بوئرزی 248 ،238 ،38
بوتایب ،جوزپه 236 ،233 ،219 ،98
بوردیگا ،آ 136
بورژه ،پل 185 ،184
بوش ،کارل 238
بولوپالتز 129
بونومب ،ایوانو 126 ،36
ُ
بیانکسب ،امبرتو 120
بیانکب ،میکسه 133 ،132
پ
پاپن ،فرانتز فن ،154 ،139 ،129 ،128 ،46 ،44
279 ،173 ،172
پاسکال 182
پانونتزیو ،سرجو 151
پرتب م ادلاالتتات 171
پرتتکلابزاگزناصه ات ست 93
پرودون ،پ .ژ 217 ،190 ،104 ،95
«پروسدوستب و سوسیالیسم» (اشپنگسر) 82
پرون ،برادر ِان 33 ،31
پرینچیپب 132 ،123 ،121

نمایه
پژتهش اداافزش سمانی ز ز (کریسیس) 196
پژتهش اداابزبای طنت (مائورا) 185
پل ت بونکور 104
پسیس سبز 174 ،167
پاپاالاه 60
پاپا اادی ز ز 259 ،161 ،160 ،133 ،96 ،33
پاپا اادیا ابیزادیز 158
پوهنر ،ارنس 123
پب ِاک 145
پیرلب 262
دوک 161
پیستویاِ ،
پیک ،پروفسور 199
پیمان راپالو 41
پیمان مونیخ 268
پیمان ورسای 91 ،55 ،40 ،33
پیمان ویسبادن 41
پیوس یازدهم ،پاپ 188
ت
تزئگ خدااتت شزت 116
تجاوز به تریپولب 31
ترایچکه ،هاینری 190 ،118
ِترای 121
ُ
ترگسر ،ارنس 145 ،129
ترنتین ،سیسویو 153
ترندلنبورگ ،دکتر 238 ،173
تروتسکب ،لئون 20 ،19
تسمان ،ارنس 137
توئپسیتز 37 ،33
توراتب ،فیسیپو 144 ،138 ،126
تورلونیا ،شاهزادهی 287
توریجانب 152 ،140
توسنل 95 ،92
توماس ،ژنرال 265 ،257 ،238
تاهمزتاپ شرفت (سورل) 181
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تیتز ،فروشگاه بزرگ 271 ،51
تیسن ،فریتز 228 ،76 ،45 ،41 ،39 ،38
ج
جبههی سبز 63
جبههی سرخ (انجمن مبارزان جبههی سرخ) ،129
130
جبهتتتهی کتتتارگری (آلمتتتان) ،203 ،202 ،201
،222 ،221 ،212 ،210 ،209 ،206 ،204
263 ،224 ،223
جنب جوانان 81 ،66
جنتیتتتتزون ،188 ،170 ،169 ،81 ،80 ،79 ،78
305
جنتیسه ،جووانب 152 ،150
جن ت جهتتانب یک م ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،24
،60 ،59 ،55 ،54 ،53 ،50 ،49 ،39 ،37 ،34
،92 ،90 ،86 ،82 ،81 ،67 ،66 ،65 ،64 ،61
،225 ،211 ،206 ،122 ،117 ،107 ،106 ،104
،281 ،278 ،277 ،269 ،264 ،259 ،243
315 ،296 ،286 ،284 ،282
جوانان تبردار ایتالیا همچنین نکت .اپرا بالیال 161
جوانان رای 172 ،167
جوانان هیتسری 212 ،167 ،80
جوخههای ومسیاتب (ایتالیا) 160 ،119 ،69
جوخههای کمونیستب 126
جوراتب 136
جوردانب ،پیترو 119
زااتز دادی ز ز 261
جولیتب 316 ،140 ،132 ،36 ،35 ،34
چ
چانتب ،تولیو 240
ِچ ِکرینب ،ژنرال 132
چهزادهاتزانتقالباآ مزن (گرگور اشتراسر) 99
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ح
حبشه ← اتیوپب
حزب سوسیالیست (ایتالیتا) ،119 ،59 ،56 ،35
146 ،144 ،126
حزب کارگر بسژیک 105
حزب کمونیس (آلمان) 145 ،143 ،129
حزب ناسیونال آلمان 155 ،108 ،57
حزب ناسیونال سوسیالیس آلمتان ،63 ،45 ،40
،163 ،162 ،155 ،154 ،135 ،122 ،96 ،91
،269 ،220 ،201 ،175 ،174 ،168 ،167
308
حزب ناسیونالیس (ایتالیا) 57
حکم ویسوکب 276 ،31

ِد ِرسدنر بانک 238 ،229 ،228
درکسسر ،آنتون 91
درنبرگ 39
دریزه ،دکتر 243
دستههای بالتیکوم 40
دکار 182
دتنمانزاانهاخاش (سازمان بازآفرینب) ،214 ،212
307
دتپاالتتات (سازمان بازآفرینب) 211
دتیچراش فانتت ابزش ننابزت 229
دتیچدددابزتددکانتت د ادیسددکات ااگز شددزفت ،228
238 ،229
دویستربرگ ،تئودور 154
دهاگف زاادابزاهیابرداب ش ز 77
دیاز ،ژنرال 150
دی چزارو ،کولونا 150
دی ِروال ،دریاساالر تااون 150
دیمیتروف،جب 145

د
دادگاه تشریفاتب 204 ،203
دادگتتاه کتتارگری (آلمتتان) (ایتالیتتا) ،199 ،198
205 ،201 ،200
داراگونا 146
داروین ،چارلز 189
داره ،والتتتتتر ،263 ،173 ،155 ،143 ،135 ،115
295 ،280 ،279
ِد استفانب 230
دالمینه ،تراس 237
ِد آمبریس 106
دانونتزیو ،گابریسه 106 ،33
ِداادتیچد 210
داادتیچدافا کساتیرت 266 ،223
داااینگ 263

ر
ائدر ،دریاساالر 174
ر ِ
راتزا ،لوییجب 287
راتناو ،والتر 44 ،41
رادک ،کارل 311
رازورزی ،89 ،88 ،85 ،82 ،81 ،80 ،74 ،73
306 ،219 ،183
رایشسبانر 145 ،129 ،128
رایشتتتتتسبانک ،248 ،247 ،245 ،244 ،243
268
رایشستتتتتتتتاگ ،143 ،142 ،134 ،96 ،46 ،45
294 ،200 ،154 ،146 ،145 ،144
انیشساتردیتاگز شزفت 238
رایشسور ← ورماخ
رایشناو ،ژنرال فن 176 ،173 ،155
راین متال بوئرزی 248 ،238

خ
خزطرنتازنگ (موسولینب) 82
خزطرنتایکافزش ست (بیانکسب) 120
خانهی کارل لیبکنخ 129

نمایه
راینهار  ،دکتر 242 ،228
ایز دیافزش ستانی ز ز 187 ،113 ،111 ،109
رستتتهها و رستتتهگرایب ،101 ،100 ،97 ،96 ،41
،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،103 ،102
،215 ،199 ،198 ،171 ،129 ،114 ،113 ،112
،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216
،263 ،262 ،261 ،260 ،254 ،224 ،223
273 ،272
رستتتهی تهیتتهی متتواد ا ت ایب رای ت ،290 ،284
299 ،295 ،294
ُ
اتننشنزی ازمع ت (لوبن) 74
روبناخ ،دکتر فن 154
روتشیسد 96
روزنبرگ ،آلفرد 220 ،183 ،173 ،87 ،81 ،77
روزنشتتتاک ت فرانتتک ،277 ،234 ،220 ،216
299 ،289
روزول  ،فرانکسین 26
روس  ،برنارد 173 ،155
روسو 50
روسو ،ژان ژاک 189
روستتتونب ،ادمونتتتدو ،197 ،159 ،113 ،111 ،90
308 ،278 ،208 ،207 ،206
روستتتتتب ،آ ،126 ،118 ،60 ،59 ،37 ،35 ،32
195 ،127
روشنین  ،هرمان 156 ،9
روکا 151
روکو ،آلفردو 217 ،188 ،187 ،90
ُرهم ،ارنست ،165 ،164 ،156 ،155 ،124 ،78
186 ،173
رینتسن ،دکتر 273 ،221
ز
زنیشافزش سم (روسب) 195
زتکین ،کالرا 21
زتنلاغرب (اشپنگسر) 186 ،183
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ژ
ژروم ،پیر 109
س
سرینب ،ژنرال 257
سسته ،فرانتز 154
سن سیمون 181 ،103 ،95
سوآرز ،ژرژ 70
یاتزیز داپرنتس س 201
ستتتتورل ،ژرژ ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،90
206 ،190 ،187 ،186
سیسموندی 102
سیسونه ،اینیاتسیو 283 ،159 ،47 ،20
ش
شتتتاخ  ،دکتتتتر ،228 ،224 ،223 ،210 ،173
،258 ،256 ،255 ،252 ،243 ،241 ،229
،299 ،269 ،268 ،267 ،264 ،261 ،259
309
شرک بزرگ هیدروالکتریکب پیهمون 236
شرک وول ُورث 51
شرودر ،بارن فن 46
شاپا (پسیس برلین) 142
شورای اقتصادی رای 224 ،201
شهاد نامهی بالیال 80 ،77 ،75
شیراخ ،بالدور فن 173 ،80
ص
انس 91 ،40 ،33
ر
کنف
و
پیمان
ورسای،
صسح
ِ
صندوق آدولف هیتسر از طرف صنایع آلمان 156
ف
فئادن سمابز (توسنل) 95 ،92
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فارا 131
فاربنِ ،ا ِگ 248 ،238
فاریناچب 308 ،159 ،151 ،77
فاشب برای آموزش اجتماوب 117
فاشب جنگجو 117
فاکتا 133 ،132
فاول هابر ،کاردینال 188
فدر ،گوتفرید 107 ،100 ،98 ،97 ،96
فدراسیون انجمنهای تجاری (ایتالیا) 272
فدراسیون ایتالیایب کارگران صنایع فسزی 196
فدراسیون بینالمسسب کارگران حمل و نقل 20
فدراسیون تجار (ایتالیا) 271
فدراسیون تجار و صنایع ناستیونال سوسیالیستتب
271
فدراسیون صنایع آلمان 223 ،222 ،220
فدراسیون کارگران کشاورزی (ایتالیا) 59
فدراسیون کارگران مزارع (آلمان) 38
فدراسیون کشاورزی (ایتالیا) 37
ِف ِدرزونب 152 ،150
ِفرا 121
فراماسونری 152 ،140
فرانک ،هانس 173 ،155
فراتکفااتراتسزی اتگ 268 ،263
ِف ِررو ،گوگسیسمو 115
فروچب 305
فروسینب ،ادواردو 158
فریچ ،ژنرال فن 309 ،267 ،176 ،174 ،173
فریک ،دکتر ویسهسم 135
فوئرچ ،سرهن 173 ،168
فورد ،هنری 13
فااتنئرتس (بدپ ش) 139 ،137
فا ک شددددرابئابددددزخ ر ،242 ،240 ،165 ،153
312 ،263
فونک ،والتر 268 ،267 ،265 ،264 ،258
فیخته ،یوهان 106 ،99

فیومه 106 ،34 ،33
ق
قیام اسپارتاکیس ها 56
ک
کااوتسکب ،کارل 49
کارشتا  ،فروشگاه بزرگ 271 ،51
تزت یره 171
کانونهتتتای کارگتتتاهب ناستتتیونال سوسیالیستتتم
(،208 ،202 ،201 ،200 ،163 ،162 )NSBO
209
کایتل ،ژنرال 176
کایو ،ژوزف م25 .
تزیدادتایرتلاپرتدتن 185
ُ
کخ 116 ،115
کرادینب ،انریکو 33
کراوتل 285
کردی ت آنشتال ← مؤسسهی اوتباری وین
کردیتو ایتالیانو 236 ،235
کرل ،هانس 155
کروپ 239 ،220 ،165 ،96 ،38
کروپ فن ُبهسن ،گوستاو 242
کروچه ،بندتو 152
کروزی  ،اشورین فن 279 ،247 ،154
کریسیس 196
کسسر 261 ،223 ،222
کشتبسازی متحد آدریاتیک 237
کالگس ،دیتری 135
کاله فوالدیها 176 ،174 ،154
کمون پاریس 17
کمیسیون هژده 217
کنفدراسیون بینالمسسب اتحادیههای کارگری 105
کیردورف ،امیل 228 ،45 ،38

نمایه
گ
گرکه ،گونتر 154
گرگولینب 194 ،115 ،110 ،109 ،98 ،94 ،86
گرتئنداتخد 279
گرونر ،ژنرال 128
گروهان شکار 166
گشتاپو 303 ،296 ،177 ،174 ،155 ،9
گالیشن ،هاینری فن 173
ُ
گستز ،فن در 261 ،223
ُ
گسد دیسکون بانک 248
گسدشمید ،دکتر 173
گ زنات رخناب زل ،تراس 228 ،45
گوارنری 254
گوبتب 152 ،120
گوبسز ،پتاول یتوزف ،93 ،91 ،83 ،82 ،78 ،77
،162 ،155 ،153 ،135 ،128 ،124 ،110 ،98
،303 ،259 ،186 ،175 ،174 ،173 ،172
308 ،305
گوتسمیدل 284
گوته 93
گوردلر 173
گورینتتت  ،هرمتتتان ،154 ،143 ،142 ،135 ،77
،188 ،183 ،176 ،174 ،172 ،163 ،162 ،155
،264 ،258 ،256 ،214 ،208 ،204 ،203
308 ،296 ،279 ،268 ،267 ،266
گااینددگاانیشددساتاتدددافددائراناتددزابرگیددزتانتتدد ا
آیزنهاتن 256 ،238
گومبل ،پروفسور 40
گوندولفب ،ژنرال 121
ِگیل ،بارون فن 279
ل
لئوی سیزدهم ،پاپ 103 ،76
الئورا ،لوسین 49
البریوال 90
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النتزیسو 94
التتاتادی ز ز 216 ،122
التتاتافزش س ز 287 ،262 ،211
الیپار 147 ،46
لشکرکشتتتتب بتتتته ُرم ،133 ،132 ،110 ،79 ،37
،216 ،195 ،159 ،150 ،146 ،140 ،136 ،134
276 ،227
لمپن پرولتاریا 69
لنین ،و .ای 312 ،190 ،17
ُ
لوبن ،دکتر 84 ،74
لودوی  ،امیل 159 ،151
لوسوو ،ژنرال فن 173
لوکزامبورگُ ،رزا 313 ،61
لب ،دکتتر روبتر ،221 ،214 ،210 ،202 ،201
303 ،263 ،241 ،224 ،223
لیبکنخ  ،کارل 129
لیپاری ،زندان جزایر 171
م
مائورا ،شارل 187 ،186 ،185 ،184
ماتئوتب ،جیاکومو 151 ،144 ،141 ،125
مارتینوف 314
مارتینه ،مارسل 187 ،86 ،78 ،76
مارکس ،کارل 302 ،150 ،87 ،69 ،28 ،17
مارینتب 66
ماالپارته 187 ،152 ،121 ،120
بزت فستاتمات ست (مارکس و انگسس) 48
َمتون 108 ،107
مجمع اسپارتاکیس ها 61
من ،هندریک دو 105
مؤسسهی ارضب 32
مؤسسهی اوتباری رای 238
مؤسسهی اوتباری وین 43
مؤسسهی بازسازی صنایع (235 )Iri
مؤسسهی بورس مسب (ایتالیا) 251
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مؤسسهی جبران حوادث کارگری 246
مؤسسهی سرمایهگ اری ایتالیا (235 )Imi
مؤسسهی مطالعا فاشیستب 20
مؤسسهی مسب بیمه (ایتالیا) 246
مؤسسهی مسب مسکونبسازی (ایتالیا) 276
بات داتزت ن  ،تراس 299 ،237
میدان نبرد 154
ب س زافزش س ز 77
مینگرینو 126
ن
تیردابن (هیتسر) 82 ،70 ،54
نمایشگاه انقالب فاشیستب 161 ،80
ِننب ،پیترو 305 ،144
نویرا  ،بارون فن 279 ،154
نویمان 268
نیتب ،فرانچسکو 314
نیچه ،فریدری 189 ،187
نین ،آندرس 20
و
واگنر 212
واگنر ،دکتر 221 ،220
وان دن بروک ،مولر 186 ،106 ،91 ،77 ،50
وخمار ،فن 173
ورتهایم ،فروشگاه بزرگ 51
ورماختتتتتتت ،155 ،139 ،134 ،128 ،124 ،9
،174 ،173 ،168 ،166 ،165 ،164 ،163 ،162
309 ،221 ،177 ،176
وسلُ ،هرس 80 ،69
ولپتتته ،جوآ کینتتتو ،182 ،152 ،84 ،81 ،80 ،37
304

ولپب ،کن 270
ولز ،اتو 145
وی ،سیمون 19
تینراآابزی راتسزی اتگا 105
هـ
هابز 188
هارتویخ ،دکتر کارل 115
هاردنبرگ 60
هالوی ،دانیل 70
هامبورگ سود ت آمریکا 229
هامرشتاین ،ژنرال فن 155
هانکن ،ژنرال 238
هاوئر ،پروفسور 79
هرن کسوب 241 ،173
هریسون 53
هتس ،رودولتف ،167 ،156 ،155 ،82 ،78 ،77
304 ،271
هوگنبرگ ،آلفرد 279 ،278 ،154
هیمسر ،هاینری 202 ،177 ،176 ،10
هینتتتدنبورگ ،پتتتاول فتتتن ،137 ،134 ،128 ،44
172 ،168 ،162 ،156 ،154 ،142 ،139
ی
یگان مسئول نظم 123 ،122
یگانهای داوطسب 122
یاتزی انی ل ،تراس 266 ،228
یونکرهتتتا ،280 ،279 ،278 ،63 ،62 ،60 ،39
،295 ،294 ،291 ،289 ،287 ،285 ،284
299 ،297
یهودیستیزی 93 ،92

تابسوی فاشیس شهید شده به دس سوسیالیس ها در نمایشگاه انقالب فاشیستب

گروههای توفانب هیتسری ،سسف اسآ (مونیخ)1923 ،

رژهی کالهفوالدیها (کوبسنز)1930 ،

رژهی یگانهای داوطسب (مونیخ)1923 ،

تسمان رهبر حزب کمونیس آلمان در یونیفرم جبههی سرخ
اوضای رایشس بانر در دفاع از تظاهرا  1930برلین

تظاهرا گروههای توفانب نازی جسوی ساختمان مرکزی حزب کمونیس (برلین 22 ،ژانویهی 1932

رژهی سازمان جوانان فاشیس (ایتالیا)
رژهی سازمان جوانان نازی (آلمان)

موسولینب (با واکسیل) در مراسم دهمین سالگرد لشکرکشب به رم ()1932

هیتسر و فن پاپن در راه رایشستاگ پس از آت سوزی
()1933
سان دیدن موسولینب و شاه ایتالیا سوار بر درشکه در خیابانهای میالن

سخنرانب موسولینب (میالن)1936 ،

کارگری اشغالشده (مونیخ)1933 ،
نصب پرچم صسیب شکسته بر فراز ساختمان مرکزی اتحادیهی
ِ

