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ইতািলেত ফ�ািসবােদর উ�ান: 
�নেপািলয়ন পরবত� ইউেরােপ উিনশ শতকীয় রাজৈনিতক মানিচে� ঐক�ব� জাম�ানী ও ইতালীর আ��কাশেক এই 
শতেকর অন�তম �ধান ঐিতহািসক ঘটনাবেল মেন করা যায়। ইতালী �থম িব�যু� �� হেল িম�পে� �যাগ �দয়। 
এে�ে� তার �াথিমক ল�� িছল শি�শালী পে� �যাগদান কের ভিবষ�েত িকছু রাজৈনিতক ও অথ�ৈনিতক সুিবধা আদায় 
করা। িক� �থম িব�যুে� িবজয়ী দেল �থেকও ইতািলর �কান লাভ হয়িন বরং যা �িত হেয়িছল তার িবিনমেয় �ায় 
িকছুই পায়িন। প�ািরস শাি� সে�লেন ইতািলর �ত�াশা আেদৗ পূরণ হয়িন। িম�পে� �যাগ িদেয় যু�জিনত আিথ�ক 
�য়�িতর মােঝ প�ািরস শাি� সে�লেন ইতালীয় �ত�াশার সমািধ ইতালীয় সরকারেক স�ূণ� অসহায় অব�ায় গণেরােষর 
মেুখ �ঠেল �দয়। 
যুে�া�র কােল পৃিথবীব�াপী �য অথ�ৈনিতক ম�া �দখা �দয় তা ইতালীেকও আঘাত কের। কৃিষ ও িশে� অন�সরতা এবং 
�াকৃিতক স�েদর অ�াচুয� ইতালীর আিথ�ক কাঠােমােক িবপয�� কের �দয়। িনত��েয়াজনীয় �েব�র অভাব, মলূ�বিৃ�, 
�বকার� �ভৃিত �দেশর সব�� এক দা�ন িবশ�ৃলা। সৃি� কের। �িমক অশাি�র দ�ন কলকারখানা ব� হেয় যায়। 
কৃিষে�ে� �দখা �দয় অব�ব�া। �দশব�াপী �� হয় অরাজকতা ও চরম িবশ�ৃলা। �দেশর শাি� ও সমিৃ� �িত�া করেত 
ইতালীর গণতাি�ক সরকার স�ূণ� ব�থ� হয়। ১৯১৯-এর িনব�াচেন জয় লাভ কের সমাজত�ী দল। বলেশিভক িব�েবর 
দ�ৃাে� গণ আে�ালেনর মাধ�েম রাজত� উে�দ কের সমাজত� �িত�ার আ�হ �ত �সার লাভ করেত থােক। কৃষেকরা 
খাজনা ব� কের। শহরা�েল �িমকরাও উৎপাদন ব� কের �দয়। ফেল উৎপাদন �ত �াস �পেত থােক। অভাব-অনটন 
ভীষণ ভােব বিৃ� পায়। এইভােব সংসদীয় রাজত� ও সমাজত� উভয় ব�ব�াই যুে�া�র ইতালীর সমস�া সমাধােন ব�থ� 
হয়। এই পিরি�িতেত এক� তৃতীয় শি�র জন� এবং এক� সুদ� শাসন ব�ব�ার জন� �দেশর সম� �েরর মানষু উদ�ীব 
হেয় ওেঠ। তােদর মেন এই ধারণা জ�ায় �য একমা� একনায়কতাি�ক সরকার �দেশর সুিদন িফিরেয় আনেত স�ম। 
গণমানিসকতার এই অন�ুল িদক�েক কােজ লািগেয় মেুসািলনী সাফল� অজ� ন কেরন। 
 
 �বিনেটা মেুসািলনী �থম জীবেন �ুল িশ�ক িছেলন। পের উ�তর িশ�া লােভর জন� িতিন সুইজারল�াে� যান ও 
�সখােনই সমাজত�বােদর �িত আকৃ� হন। �দেশ িফের মেুসািলনী সমাজত�ীেদর মখুপা� 'অভি�' পি�কার স�াদক 
িনযু� হন। �থম িব�যুে� ইতািলর �সন�দেল �যাগদান কেরন। এই সময় িতিন সমাজত�ী দল ত�াগ কেরন ও িনজ 
মতবাদ �চােরর জন� 'ইল পপেলা দ� ইতািলয়া' নােম এক� পি�কা �কাশ করেত �� কেরন। যুে�র �শেষ িতিন িমলান 
শহের যু� �ফরত �সিনক  ও জাতীয়তাবাদী ব�ি�েদর িনেয় উ�য়নমলূক পিরক�না �ক কের এক সভা আ�ান কেরন 
(১৯১৯) । এখােনই িতিন 'ফ�াসী দ�-ক�া�েমে�া' নােম এক� রাজৈনিতক দল গঠেনর চূড়া� িস�া� �নন। এই দেলর 
সদস�রা ফ�ািস� নােম পিরিচত হন। �রােমর �মতার �তীক িছল এক�� শলাকা বা ফ�ািসস। মেুসািলনী তার �বিত� ত 
ফ�ািসবাদেক ইউেরাপীয় সভ�তার মানদ� বেল দািব কেরন। �খর রাজৈনিতক অিভ�তা স�� মেুসািলনী �দেশর 
িদেশহারা মানেুষর সমথ�ন লােভর জন� এক� অ�ুত আদশ�বােদর অবতারণা কেরন। যু�, জ�ীবাদ ও সা�াজ�বাদ 
ফ�ািস� আদেশ�র সােথ অ�াি�ভােব জিড়ত। ফ�ািস� দল কােজর সময়সীমা িনধ�ারণ, কারখানা পিরচালনায় �িমকেদর 
অংশ দান, কেয়ক� চােচ� র স�ি� বােজয়া�করণ, �সেনেটর িবলিু�, িব�বানেদর ওপর উ�রািধকার কর �াপন �ভৃিত 
কম�সূিচর কথা �চার কেরন। কেঠার সামিরক শ�ৃলা গেড় �তালা ফ�ািস� দেল �া�ন �সিনক, বিু�জীবী, ব�বসায়ী, ছা� 
যুবক ইত�ািদ নানা �েরর ইতালীয় �যাগদান কের। 
 
মেুসািলনী একাধাের গণত�ী ও সমাজত�ীেদর অবসান এবং �দেশর আইন শ�ৃলা পুনঃ�িত�া করােক 'ফ�ািস� 
আে�ালেনর �ধান ল��'বেল �ঘাষণা কেরন। এজন� িতিন ফ�ািস� সদস�েদর সামিরক �চকাওয়াজ ও শ�ৃলা 
পরায়নতােক আবিশ�ক বেল �ঘাষণা কেরন। বা�েব অিধকাংশ সদস�ই �া�ন সামিরক কম� হওয়ায় ফ�ািস�রা খুব �ত 
এক� িনয়িমত বািহনীেত পিরণত হয়। িফউম িবজয়ী িবখ�াত 'কােলােকাত� া' বািহনী ফ�ািস�েদর সে� �যাগদান কের। 
এরপর �থেকই ফ�ািস� সদস�রা কােলা �পাশাক পরেত �� কের। এই দল িনয়িমত িশ�া লাভ কের আধা সামিরক 
বািহনীেত পিরণত হয়। দেলর �মতা িদন িদন বিৃ� �পেত থােক। এরা সুপিরকি�তভােব সমাজতাি�ক ও কিমউিন�েদর 



আ�মণ করেত থােক। এই নীিত '��ায়াি�জম' নােম পিরিচত হয়। অিভ� �সিনকেদর পিরচালনায় এই বািহনী অিত 
শি�শালী হেয় ওেঠ। �দেশর মেধ� �কান িবশংৃখলা �দখা িদেল তা দমন করার দািয়� ফ�ািস�রা িনেজর হােত তুেল �নয় 
এবং িকছুটা ভেয় িকছুটা ভি�েত সারােদেশ ফ�ািস� দেলর কতৃ� � �ািপত হয়। এত জনি�য়তা সে�ও এই দল পাল�ােমে� 
সংখ�াগির�তা অজ� ন করেত ব�থ� হয়। মেুসািলনী তখন রাজা িভ�র ইমানেুয়েলর উপর চাপ সৃি� কের সেব�া� �মতা 
দখল করেত উেদ�াগী হন। তার িনেদ� েশ কােলােকাত� া বািহনী �রাম অবেরাধ কের। িভ�র ইমানেুয়ল বাধ� হেয় 
মেুসািলনীেক মি�সভা গঠন করেত আ�ান জানান। ১৯২২ ি��াে�র ৩০�শ অে�াবর মেুসািলনীর �নতৃে� গ�ত হয় 
ফ�ািস� মি�সভা। মেুসািলনী �ধানম�ী পেদ আসীন হন। এইভােব মেুসািলনীর �নতৃে� ফ�ািস� দল ইতািলেত 
একনায়কত� �িত�া কের। 
 
ফ�ািসবােদর মলূ কথা হেলা রা� ও শি�। রাে�র মেধ�ই সবিকছু, রাে�র িব�ে� িকছু নয়, রাে�র বাইেরও িকছু নয়। 
ফ�ািসবােদ বলা হয় �য শি�র �ারা রা� �িত�া করা হেয়েছ এবং শি� বা বল�েয়াগ �ারাই রাে�র অি�� র�া করা 
স�ব। মেুসািলনী বলেতন �য রা� হল সব�কােলর আধার। ব�ি�র উ�ান-পতেন রাে�র �কােনা �িতবিৃ� হয় না। রাে�র 
বাইের ব�ি� অি��হীন। জনমত, ব�ি� �াধীনতা, গণত�, উদারত� ইত�ািদেক ফ�ািসবােদ সামািজক িবশংৃখলার কারণ 
বেল িচি�ত করা হয়। �জমস �জােলর মেত ফ�ািসবােদর আদশ� দশ�ন ত� িছল অ�ঃসারশনূ�। তার মেত �কবল �মতায় 
আসার পর মেুসািলনী এই দশ�ন ও তে�র অবতারণা কেরন। আসেল ইতালীর অব�য় ও অি�রতার সুেযােগ এমন এক� 
অভূতপূব� ত� খাড়া কের িতিন রাজৈনিতক ব�িভচার চালােত সেচ� হেয়িছেলন। ইতালীর রাজৈনিতক, �ব�িবক 
পিরি�িত, আিথ�ক অি�রতা, হতাশা�� জাতীয়তাবাদ র�ণশীল ও িব�ববাদী উভয় ��ণীর মানষুেক ফ�ািস� দেলর �িত 
আকৃ� কেরিছল। দাশ�িনক �বেনিদেতা ��ােশর মেত ফ�ািসবাদ হল িভ�ুেকর থিলর মেতা, খ� কাপড় টুকেরার মত, খ� 
খ� ভাবধারার সমি� এবং এক� িভি�হীন সং�ৃিত গঠেনর ব��া মানিসক �য়াস। 


