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ظهور فاشیسم در ایتالیا با موسولینی

تصویر ،بنیتو موسولینی رابا توله شیرش نشان می دهد

عکس
و نوشتار

سیدمحسن پورفیکویی
کارشناس ارشد تاریخ

بنیتــو موســولینی کــه در  29ژوئیــه ســال  1885در کشــور رومانــی متولــد
شــده بــود ،در مــارس  1919حــزب ناســیونال فاشیســت را در ایتالیــا
تشــکیل داد کــه شــامل بســیاری از جانبــازان بیــکار جنــگ« ،ســام رومــی»
و «پیراهــن مشــکی هــای » موســولینی (ســازمان هوشــیاری و ســرکوب
ضــد فاشیســم) بودنــد  .ســازمانی کــه او بنیــان گــذاری کــرد ماننــد همتای
آلمانــی خــود گشــتاپو بــود کــه وظیفــه ســرکوب مخالفــان فاشیســم و
مخالفــان شــخص موســولینی را بــر عهــده داشــت.
موســولینی در اکتبــر  1922بــه دســتور ویتــور امانوئــل ســوم پادشــاه
ایتالیــا دولــت جدیــد ایــن کشــور را تشــکیل داد و بــه نظــام اقتصــادی
ثبــات بخشــید و ایتالیــا را از بحــران اقتصــادی نجــات داد .بــه دنبــال آن،
مــردم خیلــی ســریع اورا «دوچــه» یــا پیشــوا خواندنــد؛ از عناویــن رســمی
دیگــر او مــی تــوان بــه جنــاب بنیتــو موســولینی ،رئیــس دولــت ،رهبــر
فاشیســم و بنیانگــذار امپراطــوری اشــاره کــرد.
وی در نوامبــر ســال  1936بــا تصــور اینکــه کشــورهای اروپایــی بــه زودی
بــر محــور ایتالیــا و آلمــان اســتوار خواهنــد بــود واژه «متحدین» را ســاخته
و معاهــده ای نیــز بــه نــام «پیمــان پوالدیــن » را بــا آلمــان نــازی امضــا کرد.
موســولینی در مصاحبــه معــروف خــود در ســال  1945اینگونــه گفــت :

منبعHulton Getty :

1925

آلبوم قرن

«ســتاره مــن ســقوط کــرده اســت  .دیگــر هیــچ انگیــزه مبــارزه ای در مــن
باقــی نمانــد .مــن کار وتــاش مــی کنــم ،در حالــی کــه مــی دانــم تمــام
اینهــا یــک نمایــش مضحــک اســت ...مــن چشــم بــه پایــان ایــن تــراژدی
دوختــه ام و بــه طــرز عجیبــی از همــه چیــز فاصلــه گرفتــه ام  ،از بازیگــری
هیــچ نمــی دانــم .احســاس مــی کنــم مــن آخریــن تماشــاگر هســتم»
امــا بــا تمــام ایــن تفاصیــل ،بنیتــو موســولینی و معشــوقه اش کــرا پتاچــی
در  27آوریــل  1945توســط پلیــس ایتالیــا در تزدیکــی روســتای دونگــو
بازداشــت شــدند و ســپس توســط کمیتــه آزادیبخــش ملــی کلونــل والریــو
بــا ضــرب گلولــه بــه قتــل رســیدند.
ذکــر ایــن نکتــه ضــرورت دارد کــه در طــول جنــگ تغییــرات بنیــادی در
دیــدگاه هــای موســولینی بــه وجــود آمــد .ایــن تغییــرات احتمــا ًال بــه دلیــل
نفــوذ ناسیونالیســم بــه ارث رســیده از پــدر وی ایجــاد شــد .موســولینی
دعــوت میهــن خویــش را در زمــان نیــاز اجابــت کــرد .او کوشــید تــا یــک
امپراطــوری ایتالیایــی را ایجــاد کنــد کــه برتریــن قــدرت در جهــان قلمــداد
شــود .موســولینی رهبــری بــزرگ بــود کــه قــدرت مطلــق او را مســت کــرد
ومنجــر بــه ســقوط وی شــد و بــه رویاهــای او دربــاره یــک ایتالیای ســلطنتی
پایــان داد.

«ویتــا ســکویل وســت> شــاعر و نویســنده بریتانیایــی کــه مقــارن بــا تاجگــذاری رضاشــاه بــه ایــران ســفر کــرد یکــی از مهمتریــن ســفرنامهها از ایــران در اواخــر عهــد قاجــار و شــروع ســلطنت پهلــوی را نوشــت
و در کنــار آن عکسهایــی نیــز از گوشــه و کنــار ایــران تهیــه و منتشــر کــرد.در ایــن ســفر عالقــه و کنجــکاوی ســکویل وســت بــه زندگــی و فرهنــگ ایرانــی او را تحــت تاثیــر قــرار داد و باعــث شــد بــه گشــت
و گــذار در شــهرهای مختلــف بپــردازد؛ حاصــل ایــن ســفر کتابــی بــه نــام <مســافر تهــران> شــد کــه حــاوی تجربــه ایــن ســفر اســت .او در ایــن کتــاب کــه عــکاس آن نامعلــوم اســت بــه خوبــی فضــای فرهنگــی و
اجتماعــی ایــران را نشــان داده اســت.منبع :کتــاب <مســافر تهران»

گشايش نمايشگاه «آرت دکو» در پاريس ،جايي که اين جنبش طراحي راهاندازي شد .سبک هنر تزئيني که ما ميشناسيم ،در اصل يک جنبش هنري است که از واژه «آرت دکو» که نام نمايشگاه
بينالمللي هنرهاي تزئيني و صنعتي مدرن است گرفته شده و براي نخستين بار در سال  1925در پاريس استفاده شده است .اين جنبش بر معماري ،تزئينات داخلي ،سراميک ،مد ،طراحي
صنعتي و هنرهاي ديگر تأثيرگذار است .اين جنبش در اواخر دهه  1920و اوايل دهه  1930به عنوان يک الگو در امريکا و اروپاي غربي مطرح شد .در جريان جنگ دوم جهاني اين جنبش با
وقفه کوتاهي تعطيل شد ،اما در دهه  1960بار ديگر اوج گرفت .منبعRoger-Viollet, Paris :
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چارلي چاپلين معروفترين کمدين فيلم در جهان بود که در صحنهاي از فيلم «جويندگان طال» که از آثار
ماندگار او است ،دیده می شود.چاپلين با آن کاله ،کفش و راه رفتن خاص خود در دهه  1920آنچنان مشهور
شد که تمام جهان نام او را شناخته و هرگز استعدادهاي او را فراموش نکردند.
چاپلين در لندن متولد شد و در زمينههاي سينما و تئاتر فعاليت داشت .از جمله مشهورترين اثر کمدي،
هنري و حماسي وي جويندگان طال محصول سال  1925است .بعد از اينکه دنياي سينما در دهه  1920از
صامت بيرون آمد ،وي در فيلمهاي محدودي ظاهر شد .آثار اوليه وي به عنوان شاهکار عصر فيلم صامت
شناخته ميشود.
منبعPhotofest, New York :

دوک يورک که بعدًا پادشاه جورج پنجم شد ،در پارک ريچموند در نزديکي لندن با برادرش پرنس والز (سمت چپ) در حال
تماشاي پايکوبي افرادي از سيرالئون که از مستعمراتيهاي بريتانيا در آفريقا بود ،هستند.پرنس «والز» در حال تماشاي
اجراي پايکوبي براي آمادهسازي يک مراسم ازدواج در «فري تاون» سيرالئون در جريان تور مسافرتي خود به مستعمرات
بريتانيا در آفريقا است .بريتانيا در آفريقا اقدام به تشکيل حکومتهاي قبايلي کرده بود صد درصد از اين کشور اطاعت
ميکردند .اينکه هماکنون در آفريقا خيلي از مردم اين قاره قادر به تکلم انگليسي هستند ،نشأت گرفته از حضور طوالني
بريتانيا در این منطقه است.
منبعGrant Brothers/John Hillelson Collection, London :

«کالرنس دارو» (سمت چپ) و «ويليام جنينگر بريان» (سمت راست) وکاليي که به خاطر «جان تي اسکوپس»
معلمي که عالقه به تدريس نظريات تکامل داروين به کودکان داشت ،دست به مبارزه بزرگي زدند .در سال ،1925
يک معلم زيستشناسي در ايالت «تنسي» امريکا به خاطر نقض قانون جديد اين ايالت محاکمه شد .براساس اين
قانون تدريس هر نوع دروسي که به نوعي خلقت را براساس انجيل تفسیر می کرد در مدارس این ایالت رد ميکرد،
ممنوع اعالم شده بود« .جان تي اسکوپس» که نظريههاي داروين را درخصوص تکامل انسان به دانشآموزان
تدريس ميکرد ،به ميز محاکمه کشيده شد .در اين دادگاه وي محکوم شد ،اما بعدهارأي دادگاه لغو شد.
منبعBrown Brothers, Sterling, PA :

«جرج پنجم» پادشاه بريتانيا در سايه برادر بزرگترش «پرنس والز» رشد
کرد؛والز جزو افرادي بود که جانشين پدرش «جورج چهارم» محسوب ميشد.
وي فردي خجالتي و مؤدب بود و در جنگ اول جهاني در نيروي دريايي بريتانيا
خدمت کرد که در جنگ «جاتلند» نيز شرکت داشت .وي در سال  1923با
«ليدي اليزابت بوزليون» (ملکه مادر آينده) ازدواج کرد و خيلي زود نشان داد
که در زندگي فردي موفق است.
منبعDale Concannon Collection, Barnet, Hertfordshire :

