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 ی هانا آرنت نوشته میاورشل در شمنیآکتاب انتشار  مناسبت به

 و توجه دوباره به مفهوم ابتذال شر
 

 ترکم یناز دوران آلمان و سمیفاش دوران یایتالیا یطبقات یهااستیس یدرباره هاآن
 قبال در هامیرژ نیا استیس کهاین یدرباره. ندیبگو اصلاً اگر البته ند،یگویم سخن

 یکسانچه نفع به است؟ بوده چگونه کار تیوضع و مشاغل ها،اتیمال ،یاجتماع خدمات
 ؟یکسان چه ینهیهز به و

 2هاسرخو  اهانیسراهنْیپ ،1یپرنت کلیما -

 

 یکشنسل با را خود کار هایناز است. دهیرسفرا شر ابتذال یدرباره صحبت زمان

 و یآموزش نظام کهنیا بادادگاه نورنبرگ هم که آغاز کار آنها نبود.  نیقوان آغاز نکردند.

 تمرکز مسیفاش یهاهیسو نیآشکارتر و نیزتریتأثرانگ، نیتردهشتناک بر ما یهارسانه

 سمیاول، فاش یشد. در وهله آغاز ترنامحسوس اریبس یاوهیش به سمیفاشاما  ،کنندیم

 آشنا است.  یبیطرز غراز ما به یاریبس یو برا یاشهیکل یزیچ

 یکهقدرتمند شب ستمیس یو آلمان دارا ایتالیا کشور هردو سمیفاش ظهور از شیپ

 1681سال  لیکه از همان اوا ایتالیآهن ابودند. راه یو خدمات عموم یاجتماع تیحما

 دهش یمل داد،یم پوشش زین را دورافتاده ییاز نقاط روستا یاریو بس بود ریدا همواره

 یعموم تلفن خدمات و تلفن خطوط. بود شده یمل 1091 سال در مخابرات صنعت. بود

 نیاول یشد و برا یعمر مل یمهیصنعت ب 1096در همه جا در دسترس بود. در سال 

 ودهنگام،ز مرگباشند که در صورت  مطمئنتوانستند یم زین ییایتالیا یفقرا یبار، حت

 تحت مراقبت قرار خواهند داشت.  هاآن یخانواده

 سر پشت را کارگران یسازآزاد دوران 1021 تا 1010 یهاسال نیب ایتالیا

. شودیم دهی[ نامo RossoiBiennروسّو ] ونّویکه اصطلاحا ب یادوره ،گذاشتیم

 ادند،د سازمان سود میتقس یبرا را یتعاون از یشکل ییایتالیا کارگران ها،کارخانه در

 لهجماز یادیز ازاتیامت کارگران و شد، بزرگ یدارنیزم نِیگزیجا یمشارکت یکشاورز

 .آورند دست به شتریب یشغل تیامن و ترکم یکار ساعت بالاتر، قوقح
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 روسّو ونّویب یکارخانه در دوره کارگران

برای تمام  1681را در سال  یخدمات درمان سمارکیاتو فون ب ز،یآلمان ن در

می عمو یاجتماع نیتأم عنوانبهمستمری سالمندی را هم  کرد. بیسمارک یملها آلمانی

 تمام یبرا یعموم مدارس کردن ریدا با همراه سمارک،یب دولت دوران در کرد. تصریح

پروس  یامپراطور ملّی آهنراه یشد. آلمان وارث شبکه موقوف کودکان کار کودکان،

و در واکنش  افتی شیدر آلمان افزا هادموکراتالیقدرت سوس 1609 یدههبود. در 

 جنگ از پس. درآورد اجرا به 1609 سال در را کارگران از حفاظت قانون قیصربه آن 

 تیعضو آلمانداشتند. در  یادیو نفوذ ز ریتأث یآلمان یهادموکراتالیسوس اول، یجهان

مصوبه »: گرفت شکل یقدرتمند امن یسبب شبکه نیبود و بد ایپو یامر هاهیدر اتحاد

های وفصل نزاعو حل انو کارمند انکارگر یهاتهیکم ،یجمع قراردادهای یهدربار

 یاجتماع نیو تأم یکار یقراردادها یقانون یاجرا ،یجمع زنیِچانه یراه را برا «کارگری

 تمام به 1016 سال در. کرد باز شانو همسران بازماندگان و وابستگان یمجروحان جنگ

 . تعلق گرفت یکاریب یمهیب یکارگران آلمان
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 سمیفاش یهااستیس
 1011در سال  زین هایناز. دیرس یریبه نخست وز 1022در اکتبر  ینیموسول تویبن

 خود ینهیکاب لیتشک از پس درست ینیگرفتند. موسول اریدر آلمان قدرت را در اخت

آنها  ،1022 دسامبر سومگرفت. در  یدولت یهاشرکت یتمام یسازیخصوص به میتصم

کرد، عمل کاهش شدن،کوچک به موظف دولت آن اساس بر که ندکرد بیتصو را ینیقوان

 صورتهب یسازیخصوص سپس .شدیم اتیاصلاح قانون مال نیو همچن هانهیهز کاهش

 یو حت تلفن یها، شرکتآهنراهشرکت ، پست یادارهگسترده انجام گرفت؛ 

 دو اقدامات نیا جهینت در. نددش یخصوص یعمر دولت یمهیب یهاشرکت

 بیشترین که ،(AS) آدریاتیکا دی سیکورتا و (AG)آسیکوراتسیونی جنرالی ،شرکت

 قح شدند. چندجانبه یانحصار شرکت تبدیل به یکعملاً  را انجام داده بودند هایلاب

 عمر حذف شدند.  یمهیب شمول از فقرا جهینتدر و افتی شیافزا هامهیب

 ،یسازیخصوص درباب محبوب یهاافسانه برخلاف قطارها، یسازیخصوص از پس

 شد.  ترنامنظم و کندتر هاآن خدمات

 یو استدلال کرد، یملغ را بهااجارهکنترل  نیقوان ینیموسول، 1021 یهیژانو در

 یاریبس در امروزه که است یاستدلال همان چراکه باشد آشنا ما یبرا دیبا کار نیا یبرا

بود که  نیا او یادعا: رودیم کاربه بهااجاره کنترل نیقوان به حمله یبرا هامقاله از

 یهاخانه ساخت به اقدام صاحبان زمین که شودیبها مانع از آن مکنترل اجاره نیقوان

 مواجه شد که نیجرأمسکن با اعتراض مست یدر حوزه دیجد استیس نیکنند. ا دیجد

 نیحاصل ا .داد نیمستاجر یهیاتحاد انحلال به دستور ستیدر پاسخ، دولت فاش

 از را خود سرپناه هاخانوده از یاریبس بود؛ رم در بهااجاره فاحش شیافز هااستیس

 برخی برای زندگی به غارها پناه بردند. .دادند دست
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د، دهن شیرا افزا شیخو مایملکسود و  دادبه مالکان اجازه  هااستیس نیا گرید بار

 به فقرا تمام شد.  یجد بیآس متیکه به ق

 دنیدستور به برچ ،«یدولت منابع اتلاف» حذف منظور به ینیموسول دوره، نیهم در

 و انگررکا کشاورزان، یعنی نیا. داد ایتالیا ییروستا مناطق از فدرال دولت یگستره

 یکشاورز وکارهایکسب یاستفادهسوء برابر در را دولت تیحما گرید یمحل دهقانان

 یهاشرکت چنگ در کمال و تمام آنان که شد موجب اقدام نیا درعوض. نداشتند

 بزرگ باشند. 

 ینیموسول یهااستیس همان یشدهتیتقو شکل زین تلریه یاقتصاد یهااستیس

 تیاکثر از زین 1012 انتخابات در. بود یکوچک حزب ،یناز حزب، 29 یدهه در. بود

 یِ پرده و پنهاندادگاه نورنبرگ از توافق پشت یجلسهصورت. نبود برخوردار مطلق

، با فون پاپن ]صدراعظم وقت آلمان[ 1011 یهیژانو 4در  عیبانکداران و صاحبان صنا

کورت بارون فون شرودرِ  یگفته طبق .دهدیخبر م تلریبر سر به قدرت رساندن ه

 بانکدار: 

[ پاپن ...] شد انجام تلریه و پاپن نیب یاختصاص صورتهب مذاکرات

ر است که در آن عناص ینظر او، دولتهشکل دولت ب نیگفت که بهتر

 هایناز کنار درکرده بودند،  تیکه از او حما یکارانو محافظه گرایمل

صورت امکان،  در د،یجد دولت نیا داد شنهادیپ او. شوند یمعرف

شود. پس از  یصورت مشترک رهبرهو خودش ب تلریتوسط ه دیبا
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کرد گفت اگر به  رادیکه ا یایطولان یسخنران در تلریهآن اما 

که قصد  یپاپن در صورت همراهانشود،  دهیبرگز یاعظمصدر

 یهابرنامه در گسترده راتییتغ انجام یبرا او یهااستیاز س تیحما

 او دولت در ریوز عنوانبه توانندیم باشند، داشته را دولت یفعل

 راتییتغ یکل رئوس تلریه. کنند نقش یفایا( تلریه دولت یعنی)

 یتمام حذف و عزل: داد شرح گونهنیا را نظرش مد

 یهاسمت یتمام از هایهودی و هاستیکمون ها،دموکراتالیسوس

 یانضباط در زندگ یدوباره یبرقرار نیهمچن و کشور، در یتیریمد

که به موجب آن  دندیرس یدر عمل به توافق تلری. پاپن و هیعموم

آنها ممکن شود.  نیب یآنها حذف و همکار نیاز اختلافات ب یاریبس

 یگریمناسب د یجا ای نیدر برل ییوگوبه گفت اتیتوافق بر سر جزئ

 موکول شد. 

 
 هجمل از آلمان شگامیپ دارانهیسرما با صدراعظم عنوانبه تلریه، 1011 یهیفور در

 رکتش سنگ، غالز عیصنا صاحبان و،یدبل.ام.یب و فاربن منس،یز یهاشرکت ندگانینما

 گرید و گذاران،هیسرما بانکداران،از  یاعده نیهمچن و کروپ، یجیا سِن،یت یسهام

 دارید نگیگور هرمان یخانه در گان،یبلندپا یجامعه درصد کی به متعلق یهایآلمان
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ام دو یدر عصر دموکراس تواندینم یخصوص بخش»: گفت تلریه ملاقات نیا در. کرد

 « .آورد

. کردند ارائه را آلمان اقتصاد یایاح یبرا خود طرح یخلاصه هایناز، 1014 سال در

 آهن،راه: بود یاساس عیصنا یدوباره یسازیخصوص شامل طرح نیا یکل رئوس

 یهمه صدر در اما. یبانکدار و فولاد صنعت وساز،ساخت المنفعه،عام امور یهاپروژه

داران صنعتگران و بانک لیس جه،یکرد، در نت نیرا تضم یسود بخش خصوص تلریه ها،آن

 خاطر به آلمان روانه شدند.  بیبا ط ییکایآمر

: تندداش انیب یناز اقتصاددانان. داشتند ییزدامقررات یبرا یروشن یبرنامه هایازن

احساس  ستیبایم که معنا نیا به. است آرامش و صلح آلمان تجارت ازین نیترمهم»

دخالت  .باشد داشته وجودشده نیاز بازگشت سود تضم نانیمطلق، و اطم یقانون تیامن

 ریغ گریوجود داشته، د یادیذوق و شوق ز یجهیدر بازار که از ابتدا و احتمالاً در نت

 « قابل تحمل شده است.

 یراسدموکالیجنبش سوس نیقدرتمندتر یجهینت در که کارگران از تیحما نیقوان 

که  بود ییهاوکارکسبدر برابر  یجد یعنوان مانعشده بود به نیدر اروپا، در آلمان تدو

 .«کردندیم تیآزادانه و بدون دخالت فعال»

ا وکارهاز حد باعث مختل شدن کسب شیب «یِگذارقانون» که بودند مراقب هایناز

خود را به تمام  1یهایاقهوه راهنیپ تلری، ه1011 یماه م سوم درو تجارت نشود. 

مورد ضرب و شتم قرار گرفتند  هاهیاتحاد رهبران. فرستاد یکارگر یهاهیاتحاد یمقرها

 صندوق هایناز کهآن ترمهم. شدند فرستاده یاجبار کار یهااردوگاه ایو به زندان 

 هیاتحاد در تیعضو یکه کارگران برا ی)پول کردند مصادره را هاهیاتحاد یرهیذخ

 که یکسان گرفتند، را هاهیاتحاد رهبران یجا تلریه طرفدار اوباش(. کردندیم پرداخت

 و زددستم سر بر یزنچانه یبرا یازهیانگ و بودند مخالف یکارگر یهاهیاتحاد با اساساً

 اهر سر از ریپاگودست نیقوان برداشتن یواقع یمعنا نیا. نداشتند کارگران حقوق

 بود.  هایناز یبرا وکارهاکسب
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کردند.  بیرا تصو 4یمل کار یبخشسامانقانون  های، ناز1014 هیژانو ستمیب در

رد. ک یرا ملغ طیحداقل دستمزد و شرا نییتع یصراحت قدرت دولت براکه به یقانون

 امور یهمه یدرباره یریگمیتصم قانون، نیا براساس»: داشتیقانون عنوان م نیا

 سطح کارفرماها. «است هاشرکت یرؤسا یعهدهبر]تنها[  کارگران و کارمندان

 یجمع یهاتیفعال ریسا در شرکت ای و اعتصاب. دادند کاهش را ایمزا ریسا و دستمزدها

 شد ترسخت شدتهب یکار طیشرا. شد ممنوع وحقوقحق سر بر یزنچانه یراستا در

کارگران  یزندگ طی، شرا1016خود از آلمان در  دیدر بازد AFL سیکه رئ یبه حد

دانست. کارگران در آلمان تحت حکومت  سهیبردگان قابل مقا تیدر آلمان را با وضع

 در قبال دستمزد کمتر بودند.  شتریب یناچار به ساعت کار هایناز
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 سمیاشف بلکه ست،ین هاابرشرکت و دولت از یاکنندهجیو گ مبهم بیترک سمیفاش

ع مناف یِنیگزیجا سمیاست. فاش یخصوص یهاشرکت عهده بر دولت فیوظا یواگذار

 است.  یبا سود خصوص یعموم

 انیدر م یراحتکه به یتأملاول و قابلدست مدارککه در  آنچهرغم یعل

 همچنان چرا ،موجود است هستند یدادگاه نورنبرگ قابل دسترس یهاجلسهصورت

 اخبار و هارسانه که هاهیاتحاد یاریبس پابرجاست؟ «دولت یگرمداخله» یافسانه

 یهاما از گزارش جهیدر نت .شدند قمع و قلع سمیکارتمک یدوره در داشتند مستقل

 رتلیه خدماتکه از  یعیصنا صاحبان. میامانده بهرهیب سمیفاش وحشت از اول دست

 تلریههرچه بهتر اعمال  ییبازنما یرا برا یروابط عموم یهاشرکت شدند مندبهره

 ار یعموم روابط علم پدر ،یویا یلفاربن،  یج یمثال شرکت آ ی. براندداستخدام کر

 کهنیا استخدام کرد. کما ییکایبزرگ آمر یهارسانه در هایاعمال ناز ییدشویسف یبرا

از  بود که پس یاحرفه سمیفاش به نسبت مثبت یعموم کردیرو جادیا یبرا تیفعال

 شکوفا شد.  کایدوم در آمر یجنگ جهان انیپا

 ،یهرازگاه هرچند»: سدینویم یارتجاع ذهن کتاب در نیراب یکور که گونههمان

 خود تیوضع به نسبت هاآن. کنندیم شورش شیخو سرنوشت هیعل شوندگانحکومت

 وقحق و وندندیپیم یجنبش به کنند،یم امضا را هاهیانیب و هانامه کنند،یم اعتراض

 درون بهتر یهاحفاظ مانند یزیچ و یحداقل دیشا هاآن اهداف. کنندیم مطالبه را خود

 رخ ازدواج ساختار درون که ییتجاوزها به دادن انیپا خواستِ ای باشد هاکارخانه

 ذهن در]مناسبات[ قدرت را  یانیبن رییتغ تصور امکان. اما با ابراز آنها، دهدیم

 به لیتبد خود و کشندیم دست ملتمس و گزارخدمت نقش از ها. آنپرورانندیم

 به دست خودشان یبرا و خودشان طرف از و شوندیم خود ندگانینما و انیگوسخن

 شمطالبات یصداکه -یطبقات تیعامل ابراز نیا اصلاحات، خود از شیب اما. زنندیم عمل

 .« آزاردیم را حاکمانشان که است -رسدیم بظهور مستقل و مصرانه صورتهب

 باشد.  نیهم زین سمیفاش یدرباره قتیحق یِساختار دنیفهم یراه برا نیبهتر د،یشا
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 لیپیوند با منبع اص
https://historicly.substack.com/p/the-economy-of-evil 

 

  

 

1 Michael Parenti 
2 Blackshirts and Reds 

ها، از اوباش اشاره دارد به اس آ یا گروه ضربت که به عنوان ارتش اختصاصی نازی3 

 م.ی هیتلر تشکیل شده بود. سرسپرده
4 Law Regulating National Labor 

                                                      


