
   آبادگرها-نازی ها
  شباهت ها تصادفی است؟

  
برخی نام ها، شيوه ها و تبليغات توام با سازماندهی نيروئی که اکنون مجلس و قوه مجريه را 
دراختيار گرفته و می رود تا دست به ماجراجوئی های بزرگ در ايران بزند، شباهت هائی 

اين، همان دهه .  در آلمان دارد1930حيرت آور با همين شيوه ها و گرايش ها در ابتدای دهه 
  .ايست که فاشيسم در آلمان مستقر شد و به تقليد از آن در ايتاليا نيز

ايران انتخاب می شود، تقريبا ترجمه و مشابه نام  است که حتی نام هائی که اکنون در حيرت آور
يکسان است و شيوه تبليغاتی . هائی است که در زمان رشد نازيسم در آلمان بکار برده می شد

طبقات و اقشاری هم که جلب می شوند و يا فريب داده می شوند، اتفاقا همان اقشار و همان 
بدين ترتيب است که شباهت آنچه در جمهوری اسالمی می گذرد، شباهت هائی به . طبقات اند

 انقالب فاجعه بار فرهنگی در چين دارد، اما بيش از آن شبيه دوران رشد و سلطه فاشيسم در
  .مخلوطی از هر دو فاجعه، گرچه بيشتر فاجعه فاشيسم. آلمان است

 ، اطاعت،خدمت":به اين شعار دوران اوليه رشد نازيسم و تشکيل دولت فاشيست ها نگاه کنيد
  مجلس هفتم و نماز جمعه ها می گويند؟ جز اين در" حرمت

 فقير، در برابر دمکراسی  و تغيير شرايط زندگی توده های"آار و نان"طرفداران نازيسم با شعار
شعار . بگويند ه داریيد سرمايمناسبات تولفرانسوی به ميدان آمدند، بی آنکه سخنی از تغيير 

  حزب نيمه مسلح سراسری شده جز اينست؟ و شدهبسيجی که بويژه در اين دو سال درست 
چيزی . يدندمعرفی کرده و می نام "فرودستان"حزب جوانان وابسته به حزب نازيست ها خود را 

که اکنون قوه مجريه را قبضه کرده و می رود تا کارخانه ها و ادارات  را فتح " آبادگران"شبيه 
  .کند

 سياسی ايران توده های مردم را -بايد هرچه سريعتر و با تحليل مشخص از شرايط اقتصادی
. ر ممکن نيستمبارزه برای فقر زدائی از جامعه بدون تغيير ساختار اقتصادی کشو. هوشيار کرد

اين پاشنه آشيل فاشيسمی است . اجازه کوچکترين مانوری را در اين عرصه نبايد به حاکميت داد
خود را دولت خدمتگذار می . دهد فريبانه پنهان شده و وعده کار و نان می که پشت کلمات عوام

يعنی . الهینامد، خط قرمزها را می خواهد پررنگ تر کند و اطاعت از فرامين رهبری را امری 
 ساله 20برنامه چشم انداز ". خدمت، اطاعت، حرمت"نسخه برداری از شعار فاشيست ها 

جمهوری اسالمی، نسخه کامل شده برنامه تعديل اقتصادی بانک جهانی است و به فرمان رهبر 
اين برنامه گنجانده شده   قانون اساسی نقض شده و خصوصی سازی در تمام ابعاد در44اصل 
به ميدان " خدمت، حرمت، اطاعت"تی که برای تحقق و اجرای اين چشم انداز با شعار دول. است

ورد؟ کجاست آن برنامه تغيير اآمده، چگونه می تواند دولت فرودستان باشد و کار و نان بي
مناسبات حاکم اقتصادی در جمهوری اسالمی؟ تا بتوان دولت آينده را دولت خدمتگذار به توده 

 و بستن اسکله ها به روی واردات؟ کجاست انست؟ کجاست طرح توليد ملیغارت شده مردم د
  ديدار با نمايندگان کارگران و زحمتکشان کشور بجای رفتن به دست بوسی مصباح يزدی؟

ابزار اوليه باقی ماندن در اين ميدان، ابتدا . ما به سمت دوران پرمخاطره ای پيش می رويم
  .آگاه کردن توده های وسيع مردم استوسعت بخشيدن به آگاهی خويش و سپس 

  !موخته ايم و نمی دانيماما توده ای ها جز اين ني
  



  صفحاتی از تاريخ رشد فاشيسم در آلمان
  

 -ال يون سوسيسي اد-س يپار(" ها تلر و آلمانيه"مفصل از آتاب ی د صفحاتي آیآنچه در ادامه م
د است ي آه ام.استی ست فرانسويسخدان مارآيآلمان شناس و تار" ر آنجلي یپ"نوشته ) 1982
   .ار خوانندگان قرار دادين آتاب را بتوان در اختياز ای گريدی ها  نده بخشيدر آ

سنده در مورد طبقه ي آنچه نود توجه داشت آه اواليبادو نكته ن يان صفحات به يدر خواندن ا
  وو خارج از زمانی د منظور نه طبقه متوسط بطور آليگو  یمی گر طبقات اجتماعيا ديمتوسط 

ط مشخص دهه يخا شكل گرفته و در شرايطور آه تار مكان بلكه مشخصا طبقه متوسط آلمان آن
ی احتمالی  تنها به تشابه هابحثن يدر اا ي و ثانن آشور استيدر ای سده آنونی ست و سيبی ها

ز ين را طيراق شيعمی د تفاوت هايد توجه آرد، بلكه بايست آه باير آشور ما نيط اخيآن با شرا
  یريجه گيها و نتی تواند به نسخه بردار  ین تفاوت ها ميدن آن شباهت ها و ايند. در نظر گرفت

  . ختم شودی نادرستی ها
  

  سميطبقات متوسط و ناز
  

ك بلوك يی ن ناهمگونيرغم ايعلهستند آه ی نه چندان همگونی اجتماعی ها طبقات متوسط گروه
 نان شامل خردهيا. دهند  ی مرا نشانی يهای يك همگرايدئولوژيو از نظر ا ليرا تشكی نينابيب
 ی م آارمندانوی و عمومی بخش خصوصی  آارآنان اداری،و تجاری ور  شهيپی بورژواز  
سال  (1933در ی ونيلي به توده چهار م1882 در سال 516000نان از آباشند آه تعداد  
  . ديرس) تلريهی روزيپ

با يآرد تقر  ی مرا از طبقات حاآم جدامتوسط ی قشرهای صر فوقانآه عنای يمرزهان زمان يدر ا
ا ين قشرها يا. حاآم بودی يايبا پرولتاريتقری ط زندگيشراگر يد اما در قطب ،ان رفته بودياز م

ها از دست طبقات ی دلخوری رغم برخيعل آنان. ندنداشتاصال ا ي داشتندی اليخی استقالل اقتصاد
از . دنديد  ی مك و هم بستهينزدی ش از طبقه آارگر صنعتي بن طبقاتيا خود را بای حاآم و فوقان

ك مازمند آينان خود را نآافته بود و ينی  بهبودطبقات متوسطوضع ی  و استقرار جمهور1918
همبود "ا ي" نشافتيلكزگمافو. "آردند  ی مآه تجسم دولت باشد احساس دست مقتدرك يدولت و 

ك جامعه متحد و ي بود چرا آه پندار ن طبقاتيال يمطابق مادند د   میها وعدهی آه ناز "مردم
  . آرد  ی منان زندهآبه سود همگان را در ی سلسله مراتب بری مبتنی هماهنگ بدون طبقات ول

شد به تخته   ی مع آنندگان آوچكيدآنندگان و توزيآه مرآب از تولآلمان  ميطبقات متوسط قد
ی ها  و روش ها  موزهو آ ها  شتر جلب ابداعيد بيدتوسط جطبقه م. ده بودنديست چسبينجات فاش

به متوسط ی قشرهاوستن يآه پی ن آه از خطرآه پردازان يمالك و نظرطبقه . سم بوديناز
به ی ه داريك نظام ضدسرمايرا بعنوان سم يالي سوس،گاه بودندآداشت نان آی براسم ياليسوس
. ندآرد  ی موانمودی كيبلشو -یهوديتوطئه ك ي خطرل آرده و نظم مستقر را در يتبدی مترسك

 - ی ال دمكراسيدن سوسي و به قدرت رس1918 در ان سلطنتياز طبقات متوسط پای عيبخش وس
نان آی زيسم ستيآمون. د آرده بودينان را تهداصل وجود آ -دانستند  ی مخودی ن را دشمن خونآآه 

دهندگان احزاب ی و رای شهران ي نظامنان بخش عمده شبهيا. خته تر بوديار لجام گسيبس بالطبع
  .دادند  ی مليرا تشكی راست و راست افراط

  



دانست  یشناخت و م   میران رايافته و حيد، تنزل يناامی تلر به تجربه وضع خرده بورژوازيه
را هم ها ی بين عوامفريبدتردن قدرت و زور ين حال آماده است با ديدر ای آه خرده بورژوز

نسان او خود را يبد. را حدس بزندرفتار آنان د و ينان سخن بگويتوانست با ا  ی ماو. باور آند
تنگ  جا زد و با جماعت همرنگ و سده نوزدهمو فرهنگ  هنر ی،ات سنتيچون قهرمان اخالق

گر يدی زيو اخالق گری يگر ماجراجويدی از سو. خود جلب آردی بسورا ی سنتی هانظر
سم در ياليونال سوسيناسنسان يبد. آرد  ی مفته خوديا را شترها و فعال تره جوان ،یرهبران ناز

جسور ی آهنه گرا و هم آادرهاو ی سنتن واحد هم عناصر آ در دان شد ويوارد مهمه عرصه ها 
و ی فرانسوی هم طبقه هالمان برخالف آی خرده بورژواز. آرد  ی مك را جذبيآمتر رمانتو 
بدان  ك قدرت مقتدر نبودينگران   ودانست ینمی راسو دمكی زادآش خود را دلباخته نی اايتانيبر

  .ن آندياش را تضمی ت و رفاه نسبين اقتدار امنياشرط آه 
ان طبقات متوسط است آه ياز م":  نوشت1922 اوت 30 در "وباشتريشر بيفولك"ی ه نازينشر

م يجذب آنشان جدا شده اند يشه هاي آه از ررا  یاگر آنان ما .مدآرون خواهند يهواداران ما ب
ی  قشرهانياست ها موفق نشدند ياليسوسسو  ن از آ."م بوديخواهنده يآلمان آی قهرمان بازساز

  .خود جذب آنندی به سورا ی اجتماع
. ها حفظ آردند نآ "فرودستان"ها و حزب ی فاصله خود را با ناز ها مدت رتبهيمندان عالآاراما 
ی ها  آردند و ضعف  ی مريرا تحقی ب نازاد  ی بفرهنگ و  ی بنان رهبران خرده بورژوا وآ

 ت را در آف دارنديثيحاز اقتدار و ی ي جزنكهينان مغرور از ايا .دنديآش   می را به نقدشانينظر
 را از رتبهين آارمندان عاليادر بحران خود ی جمهورآه ی اما هنگام. عموما محافظه آار بودند

سم يك شدن به نازيبا نزدوستند و يان پيز به صف ناراضي نانني اازاتشان محروم آرديامتی اريبس
  . افزودندسم خوديكاليرادبر 
ی ها  یروزيست ها پياليونال سوسي ناسگيل. تر بود عيان سريشجونها نزد دای نازی روزيپ

اعالم سقف و . م آرديتلر را تحكيت هيورد آه موقعآان بدست يجوشان دانيدر می ريچشمگ
مده بود آخوش ان يو دانشجواز جوانان ی اري به مذاق بسها   دانشگاهدر انيهوديرش يت پذيمحدود

ی انجمن ها. داد  ی مآاهشی ورود به دانشگاه را به نحو قابل مالحظه ای را تعداد رقبايز
  ی مرو جذبي نو تيتكت ها فعاليرشآ وآال و ، پزشكان،موزگارانآان يها در می گوناگون ناز

  . آرد
ش از ي ب"اه.د"ش محافظه آار و نژادپرست يگرای دارای آنان بخش تجار آارقدرتمندی كايسند
ه خرده فروشان و يوضع در مورد اتحاد. شد  ی مكيست نزدياليونال سوسيش به حزب ناسيپ

ها نفوذ آرده  ن سازمانيها ماهرانه در همه ا  یناز. ن منوال بوديز به هميسازمان آشاورزان ن
ها در   انواع دروغ. دبه راه انداخته بون گروه ها يجلب ای برای عي وسر آارزاشاناتي نشر وبودند

شدند آه ی نان مدعآ 1932 نوامبر 3مثال در . گرفت  ین آارزارها مورد استفاده قرار ميا
 ها  یناز. خودشان هستندی برادر صدد غارت مغازه ها ) ست هايآمون(ها   ان و سرخيهودي

ال يان و سوسيهودي قلمداد وها را بعنوان دشمنان آسبه جز   یبزرگ و تعاونی ها  ن مغازهيهمچن
  .آردندی ها را مسئول تورم و سپس بحران معرف دمكرات

، ست توانست توده خرده بورژوا را جذب و به خود ملحق آندياليونال سوسيآه حزب ناسی زمان
مان اندازه آه به ه .ل آرديب تبديك قطب جاذبه بدون رقيدا آرد آه آن را به يپی وزن و تحرآ

آنان  .رفتند  یشتر در ترس فرو ميآردند مخالفانشان ب   میداين حزب اعتماد به نفس پيای اعضا
وارد بر ی فشارهانان خشم و يسوپاپ اطمو ی درونه يتخلی  بعنوان نوعراك يستماتيخشونت س

ی  مرد،ديد  ی متلرينه هيآخود را در آلمان ی خرده بورژواز. گرفتند  یم ان بحران بكاريقربان
لمان آه آی مرد. ستخود اوی و طبقاتی و اجتماعی شه قومي از همان رآهی دوست داشتنو ی قو



پس ن توده خرده بورژوا را يای ست احساس ناتوانياليونال سوسيحزب ناس. را نجات خواهد داد
ی يآا گردهم  ب،ش قدرتين، با نمايتشآی ها  یبا سخنرانمداوما  و آرد  ید ميزد، از آنان تمج  یم
  .داد  یبه آنان غرور مآامل ی روزين به پيقيو با ی توده ای ها
آنان ی يباالی  قشرها،ذب آردندجرا ی خرده بورژوازی نييپای  قشرهااولها ی تلري هچند هر

آه ی ي جا.گرفتند  ی مست قرارياليونال سوسيناس سلسله مراتبی در مراتب فوقانی ا ندهيبطور فزا
ی همگانراجع به هم سطح شدن ی وعده ها. وجود نداشتی خاستگاه آارگری ارا دفردچ ين هآدر 
 یخود ميرا از خود بی  خرده بورژوازني به موسسات آوچك ابزرگ و آمكی ها ا بستن مغازهي

. آردندی سم را طين مهاجرت به سمت نازي نوبت به نوبت اانمحافظه آارو شه وران يپ. آرد
اعتماد خود را به او ی زخرده بورژوان يان داد يه بزرگ تضميتلر به سرمايآه هی هنگامی حت

  . آرد  ی م را دركآنانی ازهايحفظ آرد چرا آه بهتر از هر آس احساسات و ن
. دار آردي خفته بود ب1929 - 1924رام آ را آه در دوران "یه داريضدسرمای ايرو"بحران 

غات ير تبليبه همان شكل تحت تاثی ازوابسته به خرده بورژوی گر از گروه ها اجتماعيدی اريبس
آه به قامت طبقه متوسط ی ديرمان جدآ. شد قرار گرفتند  ی مها آه با قدرت و مهارت انجامی ناز

 یآردند م  یتصور م آهی  جوانان، را مجذوب آرده بودآنانژه نسل جوان يدوخته شده بود بو
پرشكوه و ی از ماجراها  پر،جذابی ده انيآ نامطمئن خود را با وت يخاص  ی ب،ري حقتوانند امروز 

نان آی های شداروي پو شينان را ستاآی و نژادی  غرور مل آنان،اليسم اميناز. تاخت زنندی يايرو
بعنوان شد   یمی ناشی و ناامنی ثبات  یبآه از نده يفزای با شدتان يهودي. آرد  ی مهيد و توجيرا تشد
  .ندشد  یمی هن و مردم معرفيمی ن بدبختيعامل

  ی مرا آناری اسيسی ياعتنا  ی ب.ندمدآ  ی مرونيج از برج عاج خود بيبتدرروشنفكران بورژوا 
شاهنگ در عرصه يك بخش نخبگان پي. ندوستيپ  یمی به راست افراطی  و تا اندازه اندگذاشت
 توان به  ینمونه می برا. آرد  ی مشين دوران ستايلمان در اآات و هنر و علوم از فرهنگ يادب

 رش به هوادايش از پياو ب. نبودك مورد منفرد ياشاره آرد آه توماس مان ی دگاه هايتحول د
ی قبلی انه و ارتجاعينخبه گرای دگاه هايشد و د  ی مليتبدی يو انسانگراسم يگاه اومانآمصمم و 

او عمال و از . گذاشت  یآنار م مطرح آرده بود "یاسيرسيظات غمالح"آتاب خود را آه در 
آه قبال او را با ی  برادر،شد  ی مكيش مان نزدينريبرادرش های شه هايك به انديدئولوژيانظر 

و رود و قدرت رفی درونی خواست در انزوا    نمیگريتوماس مان د. دينام  ی م"ادب گرا"حقارت 
ر يرا تحقی اجتماعو ی ا عرصه اقتصادياست بگذارد يبرابر س  فرهنگ را در،برابر روح را در
: جه گرفتيست نتينی از دستاورد بزرگ انسانی يا جزيآاست يسن پرسش آه يو با طرح اا. آند

توان   ی ماستيبه سی عالقگ ی بآرد با  ی مبود آه تصورن يای ياز اشتباهات تمدن بورژوای كي"
ن شعر فاوست اثر گوته يماندند آه ای در مفهوماز همكاران او اما ی اريبس." شدی فرهنگی انسان

  !"استين آواز سي ا!ستي چه آواز ناهنجارهآ: " لشان بودزبان حا
سم پس از ياليونال سوسيمشابه ناسی امبر و مبلغ آرمانيسنده بزرگ و پين نويونگر ايو اما ارنست 

هر چند ی ن دشمنان جمهوريا. گر آار از آار گذشته بودياما د. ن دور شدسم از آينازاستقرار 
 ،نآنداشتند عدم انسجام ) 1871 -1918" (مش دويرا" به موسومی لمان سلطنتآبه ی نوستالژ
نان خواهان آ. آردند  ی سرزنش من شدآموجب شكست را آه ی ذاتی ها  ضعف وم بندياقدامات ن

  " .شد یمدست زده ی و روحی ج آامل ماديبس"بودند آه از همان زمان صلح به 
تشان يآرد آه اآثرواگذار ی وزگارانمآنان را به آ. نتوانست جوانان را بخود جلب آند "یجمهور"

ر يجز نفرت و تحق" زدههودي"ی جمهور. شدند  ی مرابيسی و ارتجاعی يآلمان گرای موزه هاآاز 
لمان آه در آان ي آنگره دانشجو1931نبود آه از سال ی تصادف. آرد    نمیجادينان اآدر ی زيچ

ن يا. ديخود برگزی  را براستياليونال سوسيس ناسييك ري برگزار شد "گراز"ی شيشهر اتر



 مخالف آهطلب ی ك جامعه برابريمد آاز برو نخبه گرا بودند و  قا محافظه آاري آه عمانيدانشجو
 ی مرای سم جنبشيتلريدر هوحشت داشتند پلم باشد ي عنوان و د، مقام، فرهنگ براساسازاتيامت

ن يدر ای درستی گاهآنان آ به آهی جنبش. است" ستياليسوس "وست يونالين واحد ناسآدند آه در يد 
با بعضا  نانيا. آنان نداردی برای مزاحمتدهد و ضمنا   یمی وممعی چارگيو بی تنگدستط يشرا

و " ارتجاع"كسان ي آه به خواندند  یبه آواز مها را ی نازی ار سرود رسميت و بالهت بسيحسن ن
 آه اسوالد ش داشتنديگرا "سمياليسوس"ت ين رواينان به اآ. آرد  ی مرا محكوم" جبهه سرخ"

 ، اطاعت،خدمت" در فرمول آرده بود وی  نامگذار"یسم پروسياليسوس"اشپنگلر تحت عنوان 
ها   یگر آه هنوز به نازيدی اريتلر و بسي آه ه"یسم آلمانياليسوس. "خالصه شده بود" حرمت

نكه ي بدون اتوده بودی ط زندگيو بهبود شرا" آار و نان"ش را داشتند خواهان يوسته بودند ادعاينپ
ن يا ،بودگر يدی ا  به گونهطي شرااگر. ان آورديبه می سخن یه داريد سرماير مناسبات تولييتغ از

شد  یسم ختم ميآه به نازی  راههانيدر م ی،ا اعتقادات مذهبيی ل اخالقي بدال،متوسطی قشرها
چه ين. ده بودياه را آوبری رعقالنيفلسفه غو ی و اجتماعی ط اقتصاديشرااما . شدند  ی ممتوقف

ز ي ن1914حوادث پس از . را اعالم آرده بود" ر و شريخی در ورا"و قرار گرفتن " مرك خدا"
ا عادت به يل يجنگ م. ان برداشته بوديسم را از ميبرابر ناز دری و اخالقی از موانع مادی اريبس

از هر سو گشوده " آارانهانقالب محافظه "ك ي ی راه برا. ورده بودآحادثه و خشونت را بوجود 
بخش های ديگری از اين تحليل دقيق و علمی درباره ظهور نازيسم را در شماره های ( . شده بود

اين امر ضروری است، زيرا در بسياری از زمينه ها، نوعی همسوئی و . آينده پی خواهيم گرفت
د و الزم است دانسته همآهنگی بين آن شرايط در آلمان و شرايط کنونی در ايران مشاهده می شو

  ).شود، چرا خطر فاشيسم مذهبی امروز جدی تر از ديروز است


