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 ٢٠١٧ جوالی ١۶

  ِنئوفاشيسم ِاشغال در سفيد کاخ

٣  

 فاشيستی کالسيک سياسی ۴١ سازی پاک

 فئوداليسم نه است دموکراسی-ا بورژو ِنئوفاشيسم متضاد"که نوشت َبارن پال به ایه نام در  ١٩٥٢ سال در سوييزی پال

 حفظ برای انحصاری ِداری سرمايه عصر در حاکم داری هسرماي که است سياسی اشکال از يکی فاشيسم .سوسياليسم يا

 ُفرم در يا و کالسيک شکل در چه يسم،فاش ألۀمس بنابراين، 42 ”.بگيرد کار به است ممکن قدرت ایھ هپاي تحکيم و

 بر لهأمس نوشت، يزیئسو به شخپاس در َبارن که گونه آن .است فراتر راستی ِدست سياستھای ِصرف از ، آنامروزين

 )ِنئوفاشيسم و ليبراليسم نئو ميان حال در و( فاشيسم و دموکراسی ليبرال ميان کيفی گسست که است" رفتن قھقرا به"سر

 نياز شتتمامي در دولتی ابزار تصرف به تاريخی ۀپروس يک عنوان به فاشيستی دولت کامل ۀتوسع .ندز یم رقم را

 يا و ملیۀ سلط به يابی دست نفع به ]دولتی ۀگان سه نيروھای[ مختلف بخشھای استقالل کامل حذف اش هالزم که داشته،

 به مجريه، نيروی در ويژه به حاکميت، در یئپا جای آوردن دست به از پس ھا فاشيست ترتيب، بدين 43 .است جھانی

 سطح در وحشت و رعب ايجاد و دروغين، تبليغات وحشيگری، به توسل با و قانونی، هنيم ھای شيوه به تاريخی طور

 بر يا  از لحاظ تاريخیبزرگ ۀسرماي ميان اين در که شده، متوسل قدرت ۀيکپارچ کسب برای ابزاری عنوان به جامعه

 قدرت غصب چنين اين ۀنتيج در .است نموده حمايت آن از مستقيم طور به حتا که اين يا و بسته چشم يھاقانون بی اين

 به چه اگر دموکراسی، ليبرال سوی از که سياسی اپوزيسيون نيروھای مصونيت و فردی مصونيتھای فاشيستھا، توسط

 .رود می ميان از کامل طور بهً تقريبا بود، شده تأمين ناکامل، طور

 از که یئنھا آ برای مگر – گردد می حفظً مطلقا مالکيت حق و گشته فراھم بزرگ ۀسرماي منافع فاشيسم حاکميت تحت

 یم مصادره ًغالبا آنھا اموال صورت اين در که باشند، گرفته قرار ھدف مورد سياسی يا و جنسی، نژادی، نظر نقطه

 و شده ناميده ")توتاليتر( فراگير دولت"نازی ايدئولوژی در که را چه آن حاکم ِسياسی ِنيروی سيستم، اين در 44 .شود

 اقتصادی ساختار ھای هپاي ولی داده، قرار خويش کار ھدف شود، ندھی سازما مجريه نيروی پيرامون که بايستیً عموما

 که بوده ")يترتوتال( فراگير رژيم" آلی ايده انگاشت در فاشيستی دولت بنابراين، 45 .گذارد یم باقی نخورده دست را

 از خودداری در سعی العموم یعل اگرچه سيستم اين .دھد می تقليل يگانه نيروی يک به را فرھنگی و سياسی ابزار
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 فراھم را انحصاری بخش ۀسلط ھای هزمين که است ممکن اما نموده، دار سرمايه ۀطبق روابط و اقتصاد امور در دخالت

 46 .نمايد

 ديگر سوی از و بوده، ھا هتود درآوردن زانو به و سرکوب سو يک از رايطیش چنين تحت در دولت یئغا ھدف

 امپرياليستی طلبی توسعه طريق اين از تا است سرمايه انباشت و سود داری، سرمايه مالکيت روابطی ارتقا و حفاظت

 ملی را کشور اداقتص کل که نيست آن بر فاشيستی رژيم" :بود گفته خود موسولينی که طور ھمان .کند ريزی پی را

 تحت و نموده تنظيم سھامی ھای شرکت طريق از را آن که است کافی ھمين .کند بورکراتيزه آن از بدتر يا و نموده

 و موجوديت دفاع، به مربوط ھای بخش ًصرفا دولت و بوده اقتصادی نظم ۀکنند تأمين شرکتھا ... داشت نگاه لوکنتر

 از نگھداری و حفاظت فدار طر ما" :بود گفته مشابھی بيان در نيز ھيتلر 47 ".گرفت خواھد عھده به را ميھن امنيت

 ".کنيم حفاظت اقتصادی ممکن نظم تنھا عبارتی به مناسبترين، ۀمثاب به آزاد بازار از بايد ... ھستيم خصوصی مالکيت

48  

 .شده است گذاشته ناديده ًاغالب که است نازی رژيم سياستھای آن از يکی دولتی اموال به زدن حراج چوب حقيقت، در

 اول رود،ی م شمار به نوليبراليسم عيار حاضر حال در که اقتصاد )"ِکردن خصوصی ْباز" يا( ِکردن خصوصی ۀايد

 ساختار که ھم زمانی حتا .يافت رواج بود مقدس جا آن در داری سرمايه مالکيت روابط که فاشيستی لمان ادر بار

 اما، روابط، اين نمود، یم نھادينه را جنگی اقتصاد و نموده منحل را دموکراتيک براللي نھادھای تمامی دولت فاشيستی

 یئبخشھا .داشت قرار دولت دست در ھيتلر رسيدن قدرت به از پيش لمانا اقتصاد اعظم بخش .ماند باقی نخورده دست

 چند طی در تنھا اما، .بود شده ملی عمده طور به ھا بانک و سازی کشتی سنگ، غالز و فوالد صنايع مانند اقتصاد از

 تمامی  ١٩٣٧ سال تا و شد، سپرده خصوصی بخش دست به فوالد ۀمتحد شرکت ھيتلر، رسيدن قدرت به از پس سال

 بررسی يک در يزیئسو مکسين .گرديد سرمايه وسعت و قدرت افزايش باعث ھمه اين .شد خصوصیه عمد بانکھای

 بخش دست به دولتی شرکتھای مالکيت انتقال عملی اھميت" :نويسد می يھا ازن ۀسلط زير لمانا اقتصاد از جانبه هھم

 و سود ايجاد درآمد، انباشت برای ای وسيله عنوان به شتاخدم به کماکان دار هسرماي ۀطبق که بود اين خصوصی

 شايانی ککم نازی حزب دست به قدرت ۀقبض در آن، بر افزون و داده، ادامه خصوصی بخش به مالکيت بازگرداندن

 49 ".نمود

 از حفاظت به مربوط حقوقی مقررات نازيسم" که، کند یم اشاره نکته اين به ديکتاتوری و فاشيسم در پوالنزس نيکوس

 50 ".نمود حفظ را خصوصی مالکيت و داری هسرماي نظام

 لمانا در اشيسمف عروج برای دار سرمايه ۀطبق اقتصادی قدرت بيشتر چه ھر تمرکز و صنايع در کردن خصوصی اگر

 نظم شکستن ھم در با که بود دولت ساختار کل بر ھا نازی عيار تمام ۀسلط شدن يکپارچه اما اين بود، حياتی امری

 به معروف که روند اين .ساخت فراھم دار هسرمايۀ طبق برای را امری چنين به يابی دست ۀزمين دموکراتيک ليبرال

Gleichschaltung )"سالھای در نو سياسی نظم شدن پارچه يک ۀدور معرف است ")کسازی پا" يا "کردن خط وارد 

 يه،ئقضاۀ قو پارلمان، شامل دولت، ۀجداگان واحدھای تمامی که بود اين مزبور روند عملی مفھوم .باشد یم ١٩٣٣ ٣٤

 اين آن، از راترف و شده، ادغام ھم در سياسی نظر از جملگی حکومت واليتی و ايالتی ھای شعبه و ارتش، دولتی، ديوان

 نھادھای عبارتی به يا مدنی، ۀجامع چارچوب در دولتی ايدئولوژيک ابزارھای ۀعمد ارگانھای تمامی به سياست

 از ترکيبی از استفاده با ھمگونسازی اين 51 .شود داده تعميم نيز غيره و صنفی انجمنھای ھا، هرسان آموزشی،

 تشکيالت کسازی پا" برای نھادھا دادن قرار فشار زير با ًمعموال که زور، با و اجباری، ھمکاری ارعاب، ايدئولوژی،

 تبليغ گونه اين را سازی پاک راھنمای اصل دو نازيھا، ارشد حقوقدان اشميت، کارل .آمد دست به بوده ھمراه "خود
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 پارچه يک .قانون از فراتر پيشوا دادن قرار يعنی ، 52 "یئپيشوا اصل" )٢ ( و ،"يھائآريا نا" کردن بيرون )١ ( :نمود

 پا اين از ھدف اشميت، توضيح اساس بر .يافت مشروعيت یئقضا پوشش از استفاده با دوره اين در قدرت کردن

 53 .آمد می دست به "ناھمگونی کردن نابود" طريق از که بود آلودگيھا بردن ميان از و وحدت ايجاد کسازی

 مرحله چند در ولی ھمزمان، طور به را دولت ايدئولوژيک ابزار و تدول ۀجداگان ھای شعبه تمامی لمانا در سازی پاک

 ھيتلر انتخاب از پس ماه يک تنھا که رايشستاگ، سوزی آتش .داد قرار ھدف جداگانه، کيفی مکث چند در عبارتی به يا

 قانونی الحاصط به ويزادست افتاد، اتفاق 54 ھيندنبورگ جمھور يسئر سوی از ١٩٣٣ جنوری در ِصدراعظم عنوان به

 خطر رفع قانون" عبارتی به يا قدرت، تفويضۀ اليح توسط به فرامين اين اما، ًبعدا، .شد یئاجرا فرمان دو صدور برای

 داد، یم را رايشستاگ به مراجعه بدون قانون صدور قدرت ھيتلر به که ، ١٩٣٣ چمار ماه در 55 "رايش و ملت از

 .گرديد آغاز سياسی نامخالف بردن ميان از و دستگيری اليحه، اين ويبتص از پس بالفاصله .يافت فراتری مشروعيت

 دواير تمامی در سازی پاک اجرای برای مجوزی که شد گذرانده نيز" کشوری دستگاه بازسازی قانون "زمان ھمين در

 یاستثنا به سياسی حزبھای تمامی لغو با و ١٩٣٣  جوالیدر درآوردن رھبری خط زير به ۀمرحل اولين .بود دولتی

 56 .يافت خاتمه لمانا کارگران ملی سوسياليست حزب

 و فرھنگی سازمانھای و مطبوعات، دانشگاھھا، ارتش، ادغام و لوکنتر برقراری ھدف ،]کسازی پا[ ِدوم ۀمرحل در

 ازی،ن ۀپروژ در ارتش ادغام برای بلکه نمود، حرکت ارتش بر خويش لوکنتر اعمال برای تنھا نه ھيتلر .بود اجتماعی

 کشوری ارگان تنھا" ارتش که نمود اعالم 57 حزب ینظام-شبه نيروھای خواست گرفتن ناديده با ١٩٣٣ مبردس در

 58 ."دارد را سالح حمل حق که است

 نمايش به نازی دکترين به دانشگاھھا جذب روند در وجھی بھترين به فرھنگی نھادھای در" ناھمگونی کردن نابود"

 در ًرسما ١٩٣٣ سال اوايل در بود 60 فرايبورگ دانشگاه يسئر که لمانی،ا فيلسوف 59 گر ھايده مارتين .شد گذاشته

 با و کمال به را وظيفه اين نيز گر ھايده .شد گماشته اش یاصل وليتؤمس عنوان به دانشگاه سازی پاک ۀپروژ رأس

 به وی سالھا، اين طی در .نمود اء اجر مو به مو شنکارا ھم مورد در گزارش فرستادن و دانشگاه سرکوب به کمک

 يھودی ضد سياست برای تراشی-دليل در و نموده ھمکاری نازی ايدئولوژی ترويج در اشميت کارل با نزديک طور

  61 .کرد سرپرستی را نمايشی سوزان کتاب و نموده کمک

 دست به ١٩٣٤ جوالی مدو تا جون ام سی روزھای در خونين سرکوب کسازی پا روند در کننده تعيين و سوم ۀمرحل

 برقراری به سال، ھمان تگسا در ھيندنبورگ مرگ از پس ويژه به که بود نازی حزب )گانجام یئ قھوه( يورش ۀرست

 از پيشوا" عنوان با ای همقال در اشميت کارل .گرديد قانون صدور برای یئنھا مرجع عنوان به ھيتلر بالمنازع ۀسلط

 نھادھای تمامی بر فاشيسم ۀسلط که بود بعد به نقطه اين از .پرداخت تجليل به تحول اين از "کند می حراست قانون

 62 .شد مستقر کامل طور به مدنی ۀجامع ايدئولوژيک ۀعمد ارگانھای و دولت اصلی

 ايتاليا در فاشيستی حاکميت استقرار روند در " .نمودند دنبال را مشابھی کمابيش مسير نيز فاشيستی تھای دول ۀبقي

 طور به ھا هرسان و سياسی، احزاب کارگری، ھای هاتحادي تنھا بود، ]اش لمانیا ھمتای از ناکاملتر و[ کندتر سيارب که

 63 ".شدند کشانده خط داخل به کامل

  ادامه دارد

 

 :يادداشت ھا
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 باریاج ھمآھنگی يا( سياسی اجباری انطباق به را آن توان می که Gleichschaltung لمانیا ۀواژ ۀترجم در -۴١

 پاک روند يادآور که ام هنمود استفاده )کسازی پا طورخالصه، به( سياسی سازی پاک ۀواژ از من نمود، ترجمه )سياسی

 رژيم توسط غيره و ھا رسانه آموزشی، فرھنگی، حکومتی، نھادھای تمامی در نامخالف حذف و سياسی ھای سازی

 ).م( .است )شمسی( شصت ھۀد اوايل و پنجاه ھۀد اواخر در برايران حاکم اسالمی

42 Paul M. Sweezy to Paul A. Baran, October 18, 1952, in Baran and Sweezy, The Age of 

Monopoly Capital (New York: 

Monthly Review Press, forthcoming 2017) 

43 Paul A. Baran to Paul M. Sweezy, October 25, 1952, in Baran and Sweezy, The Age of 

Monopoly Capital. 

 دھد، تقليل يگانه حاکميت يک به را دولتی سيستم که است آن خواھان فاشيسم اگرچه که کند می اشاره اش نامه در َبارن

 حاکميت اين که نيست الزمً ذاتا يعنی، بگيرد، خود به را" پارلمانی فاشيسم" شکل يگانه حاکميت اين که است ممکن اما،

 سرکوبگری وحشت، و رعب ايجاد که است اين اساسیۀ نکت" که نوشت وی .شود سازماندھی جريهم نيروی پيرامون

 ".شوند می عرضه ای ويژه طبقاتی ۀمبارز چارچوب در جملگی غيره، و دولتی، استبداد ی،ئزدا مخالف عريان،

 .نمود قدغن را گرا مجنسھ افراد به متعلق تشکيالت تمامی ھيتلر ، ١٩٣٣ در قدرت کسب از پس روز چند تنھا "-۴۴

 رفته، غارت به برلين در جنسيتی علوم انستيتوی آن دنبال به و داد ھمجنسگراھا یئھمآ ِگرد مراکز به يورش دستور وی

 سوزانده آتش در انستيتو اين ۀخان کتاب از کتاب جلد ھزاران .شد فرستاده دايم تبعيد به )ھرشفلد مگنس( انستيتو مدير و

 اما، .گرفت قرار حمايت مورد لمانا کليساھای سوی از شدت به ھمجنسگرا لمانيھایا قانونی ایمصونيتھ سلب .شد

 :از نقل به ".شد گرفته کار به ديگران مورد در زودی به کمپين اين در شده گرفته کار به غيرقانونی تاکتيکھای

Chris Hedges, American Fascists (New York: Free Press, 2006), 201. See also Ralf Dose, 

Magnus Hirschfeld (New York: 

Monthly Review Press, 2014) 

45 See Franz Neumann, Behemoth (New York: Oxford University Press, 1942), 62-82. 

 البته که( ")توتاليتر( فراگير دولت" اگرچه .است اقتصاد با اش رابطه و نازی دولت ۀتوسع از کالسيک بررسی يک اين

 اش واقعيت در اما بوده، فاشيسم آل ايده )گرفت اشتباه شد پيداً بعدا که توتاليتاريانيسم ليبرالی ۀايد با را اصطالح اين نبايد
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