نیۆلیبڕالیزم
تۆتالیتاریزمی
ئەم سەردەمەیە
گفتوگۆ لەگەڵ ئینزۆ تراڤێرسۆ
لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد

لــە پانــزە ســاڵی ڕابــردوودا (ئینــزۆ

*لــە پلــەی مێژوونووســێکدا کــە بــە

نەرێنــی پێدەبەخشــن .دەیەیــەک دواتــر

تراڤێرســۆ) مێژوونووســی ئیتالــی

وردی لــەو بــوارەدا کاری کــردووە،

بــە گرتنــە دەســتی دەســەاڵت لەالیــەن

و مامۆســتای زانکــۆی (کیرنــل)

ســەرەتا کورتەیەکمــان لــە بــارەی

نازییــەکان و دەرکەوتنــی ســتالینیزم

لــە ئەمەریــکا ،یەکێــک بــووە

(تۆتالیتاریانیــزم )totalitarianism

لــە یەکێتیــی ســۆڤێت ،ئــەم چەمکــە

ڕووناکبیــرە

بــۆ بخــەرە ڕوو ،هەرچەنــدە ئــەم

بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان باڵوبــووەوە.

لــە

کاریگەرتریــن

ڕەخنەگرەکانــی ئەوروپــا .کتێبەکانــی
وەک (خواســتی توندوتیژیــی نازیــزم)،
(ڕووخســارە نوێیەکانــی فاشــیزم)،
(ماخولیــای چەپگەرایانــە :مارکســیزم،
مێــژوو ،یــادەوەری) بــە خێرایــی
خوێنــەر لــە دەوریــان کۆبوونــەوە.
یەکێــک لــەو کتێبانــەی کەمــر نــارساوە
بریتییــە (تۆتالیتاریــزم :چیرۆکــی
ڕووبەڕووبوونەوەیــەک) ،کــە ســاڵی
 2002چاپکــراوە ،تێیــدا تیشــکدەخاتە
ســەر لێکۆڵینــەوە و مشــتومڕ لــە
بــارەی ئــەم چەمکــە لــە ســەرەتاکانی
ســەدەی بیســتەمەوە تــا ئێســتا.
بــە بــڕوای ئینــزۆ تراڤێرســۆ ئێســتا
فۆڕمێکــی نوێــی تۆتالیتاریانیزمــی
خەریکــە

نیۆلیبــڕاڵ

پێدەنێتــە

بوونــەوە ،کــە لــە ڕووکاردا دژایەتیــی
تۆتالیتاریانیــزم دەکات (بــازاڕ و
تاکگەرایــی لــە ســەرەوەی ئاماژەکانــی
ئــازادی دژی کۆمەڵگەرایــی نــەژادی و
چینایەتــی).
ئەمــەی لــە خــوارەوە دەیخوێننــەوە
دەقــی

چاوپێکەوتنــی

تراڤێرســۆ)یە

لەگــەڵ

(مارجینالیــا).
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(ئینــزۆ
گۆڤــاری

چەمکــە ڕەگ و ڕیشــەی دەگەڕێتــەوە
بــۆ مێــژووی ســەدەی بیســتەمی
ئەوروپــا ،بــەاڵم هــۆکاری بــەردەوام
بەکارهێنانــی ئــەم چەمکــە بــە
تایبەتــی لــەم چەند ســاڵەی دواییدا،
دەگەڕێتــەوە بــۆ شــەپۆلێکی نوێــی
دژایەتیــی کۆمۆنیــزم و ئیســام.

 ئایدیــای تۆتالیتاریانیــزم بــە درێژایــیســەدەیەک ژیانــی ،قۆناغــی جیاجیــای
تێپەڕانــدووە،

ئــەم

بابەتــە

بــە

شــێوەیەکی ڕوو لــە ڕابــردوو هەواڵــی
ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ئــەو ڕێگەیــەی
تێپەڕێــراوە بــۆ ئــەم ئایدیایــە ،هەرگیــز
هەمــوار و لەبــار نەبــووە و لەمپــەڕی
زۆری لەبەردەمــدا بــووە .لــە ســااڵنی
دەیــەی 1920دا دژە فاشیســتە ئیتاڵییەکان
بــە ســاختەکردنی ئــەم چەمکــە لــە
هەوڵــی ئــەوەدا بــوون کــە تاکڕەویــی
ڕژێمــی سیاســیی مۆســۆلینی ڕەتبکەنــەوە
و مەحکومــی بکــەن .فاشیســتەکان
بــە خێرایــی هێرشــیان کــردە ســەر و
نیــازی خۆیــان دەربــڕی کــە مەبەســتیان
دروســتکردنی (دەوڵەتێکی تەواو)ـــە .لەم
ڕووەوە ئــەم چەمکــە هــاوکات لەالیــەن
دژە فاشیســتەکان و فاشیستەکانیشــەوە
بەکاردەهێرنێــت و واتایەکــی ئەرێنــی یــان
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ســاڵی  1939دوای بەســتنی ڕێککەوتنــی
کۆتاییهاتنــی دژایەتیــی نێــوان یەکێتیــی
ســۆڤێت و ئەڵامنیــای نــازی ،کــە بــە
جارێــک (هیتلــەر و ســتالین)ی وەک دوو
دیکتاتــۆری دووانــە دەناســاند ،چەمکــی
تۆتالیتاریانیــزم داڕێــژرا و ڕێکخــرا.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ســەردەمی ئاڵتوونیــی
بــرەودان بــەم چەمکــە لــە ســەردەمی
شــەڕی ســارددا بــوو ،واتــا بــە تــەواوی
ئــەو کاتــەی تۆتالیتاریانیــزم گــۆڕا بــۆ
ئامڕازێــک بــۆ مەحکــوم کردنــی یەکێتیــی
ســۆڤێت وەک دوژمنــی (بــازاڕی ئــازاد).
لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا تۆتالیتاریانیــزم
ڕۆڵــی بەرگریکردنــی لــە ڕۆژئــاوا گێ ـڕاوە.
لــە مــاوەی ســااڵنی شــەڕی ســارددا ئــەو
کەســانەی ڕەخنەیــان لــە سیاســەتی
دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمەریــکا دەگــرت ،بــە هاوبەشــی تــاوان
و یەکدەســتی (دوژمنــی تۆتالیتاریانیــزم)
لــە قەڵــەم دەدران .بــۆ ماوەیەکــی
کــورت( ،دژایەتیــی تۆتالیتاریانیــزم) لــە
ژێــر ســایەی (مەککارتیــزم)دا ،گــۆڕا
بــۆ ئایدۆلۆژیایەکــی تۆتالیتاریانیــزم.
لــە ســااڵنی دەیــەی  1960و 1970دا
کاتێــک توێژەرانــی زانکــۆ کــە خۆیــان
بــۆ ئایدۆلۆژیایەکــی لــەو شــێوەیە

Enzo Traverso
بەدەســتەوە نــەدەدا ،ڕەخنەیــان لــە

ئەنجامیــدان ،وەک پاکتــاو و ئۆردوگاکانــی

(سۆلجنســتین) لەبــارەی ئەزموونــی

بــرەودان بــە تۆتالیتاریانیــزم دەگــرت،

مــەرگ،

ڕۆژئاوایــی

(گــوالک) لــە یەکێتیــی ســۆڤێت چــاپ

ئــەم چەمکــە وردە وردە متامنــەی

ڕەوایــی پێــدەدرا ،یــان لــە کۆتاییــدا لــە

نەبووبــوو ،پێدەچــوو هیــچ کەســێک

خــۆی لەدەســتدا .تــا ئــەو کاتــەی دوای

زنجیرەیــەک (لەدەســتچوون یــان زیانــی

گرنگیــی نەدابێــت بــە ئەدەبیاتــی

هێرشــە تیرۆریســتییەکانی یانــزەی

الوەکــی)دا کــورت دەکرایــەوە .بــە

تۆتالیتاریانیــزم .پرســیارەکە ئەوەیە

ســێپتەمبەر ئــەم چەمکــە جارێکــی

دڵنیاییــەوە ئەمــەش پێویســتە لەبەرچــاو

تــر بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بــۆ ئامــاژە

دووربخرێتــەوە کــە تیــۆری زۆر لــە بــارەی

کــردن بــە بونیادگەرایــی ئیســامی

تۆتالیتاریانیــزم هــەن ،کــە ژمارەیەکیــان

زینــدوو بــووەوە .لــەم ڕووەوە بۆمــان

بەســوود و جێگــەی ســەرنجن ،بــەاڵم

دەردەکەوێــت لەگــەڵ ئــەوەی ناوەڕۆکــی

بەکارهێنانــی گشــتی ئــەم چەمکــە زیاتــر

(تۆتالیتاریانیــزم) بــە تــەواوی گــۆڕاوە،

بەرگریکارانــە بــووە.

توندوتیژیــی

ئایــا تۆتالیتاریانیــزم بــە ئاشــکرا
چەمکێــک

یــان

دیاردەیەکــی

ڕۆژئاواییــە؟

 لــە ڕوانگــەی ئــەو مێــژووە فکرییــەیئــەم چەمکــە پێیــدا تێپەڕیــوە ،لەگــەڵ
باڵوبوونــەوە و بەفــراوان بوونــی لــە
جیهانــدا ،تۆتالیتاریانیــزم وەک چەمکێکــی

ئــەم چەمکــە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام
بــۆ ناونــان و ئامــاژەدان بــە دوژمنانــی

* میللەتــەکان هــەر یەکێکیــان

تــەواو ڕۆژئاوایــی دەرکەوتــووە .لــە

ڕۆژئــاوا بەکاردەهێرنێــت .ئەمــەش

بــە شــێوەیەکی جیــاواز تیشــک

ڕاســتیدا تۆتالیتاریانیــزم ئاڕاســتەیەکی

دەخەنــە ســەر ئــەو چەمکــە.

جیۆپۆلەتیکیشــی لەخۆگرتــووە .لــە

بــۆ نموونــە لــە فەڕەنســا تــا

ژمارەیــەک واڵتــی کەنــاری دەریــای

کاتێــک ســاڵی  1973بەرهەمــی

ناوەڕاســت وەک ئیتالیــا ،یۆنــان یــان

بــە ناچاریــی ئامــاژە بــە توندوتیــژی
دەکات لــە ســەدەی ڕابــردوودا :لــە
بەرامبــەر ئــەو تاوانانــەی تۆتالیتاریانیــزم
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فەڕەنســا کــە حزبــە کۆمۆنیســتییەکان

و ڕیشــەکەی بــە مەیلــی ڕۆشــنگەری

ڕۆڵێکــی هەژموونییــان لەنــاو بزووتنــەوە

بــۆ عەقــڵ و تەکنەلۆژیــا دەگێڕنەوە.

ئایدیــای

-مــن دەربــارەی بۆچوونــی پۆپــەر

تۆتالیتاریانیــزم گومانــی زۆری لــە ســااڵنی

ســەبارەت بــە تۆتالیتاریانیــزم گومانــی

دوای شــەڕدا دروســتکرد .نیشــاندانی

زۆرم هەیــە :ئــەو ڕەچەڵکناســییەی

تۆتالیتاریانیزمبوونــی ئــەو سیاســییانەی

ئــەو لــە کتێبــی (کۆمەڵگــەی کــراوە و

کــە دژی دیکتاتۆرییــە فاشیســتییەکان و

دوژمنانــی)دا وێنــای دەکات ئامانجێکــی

نازییــەکان خەباتیــان دەکــرد ،کارێکــی

زۆر ســادەی هەیــە :ئــەوەی کــە نیشــانی

دژوار بــوو .لــە ژمارەیــەک واڵتــی

بــدات تۆتالیتاریانیــزم و لیربالیــزم وەک

ڕۆژئاوایــی باســی تۆتالیتاریانیــزم لــە

دوو وتــەزای ئەبــەدی و بــێ کات ،نــەک

ســااڵنی دەیــەی  ،1970هــاوکات بــوو

پەیوەســن بــە کاتــەوە ،بەڵکــو پەیوەســن

لەگــەڵ (قەیرانــی مارکســیزم) و ڕێگەیــدا

بــە خــودی مرۆڤــەوە.

بەرگریکارەکانــدا

من دەربارەی
بۆچوونی پۆپەر
سەبارەت بە
تۆتالیتاریانیزم
گومانی زۆرم هەیە:
ئەو ڕەچەڵکناسییەی
ئەو لە کتێبی
(کۆمەڵگەی کراوە و
دوژمنانی)دا وێنای
دەکات ئامانجێکی
زۆر سادەی هەیە

بینیــوە،

بەشــێکی دیــاری ڕۆشــنبیرە چەپــەکان

بۆچوونــی

بــەرەو فۆڕمێکــی تــەواو نــارساوی

تۆتالیتاریانیزمــەوە

لیبڕالیزمــی کالســیک یــان موحافیــزکاری

فەلســەفیی ڕۆژئــاوا بــوو ،کــە پێشــر

دژە کۆمۆنیســتی بــڕۆن( .فەیلەســوفە

باســان کــرد .شــێوازی ڕوانینــی ئەدۆرنۆ و

نوێیــەکان) وەک فەڕەنســییەکان دەڵێــن

هۆرکهایمــەر ،بــووە هــۆی ئــەوەی تێکڕای

دیارتریــن دەرکەوتنــی ئــەم وەرچەرخانــە

ڕێــڕەوی فکریــی شارســتانێتیی ڕۆژئــاوا،

فکــری و سیاســییە بــوون( .شۆڕشــی

کــە ئەویــش بــە شــێوەی نــورساو لــە

موحافیزکارانــە)ی ســااڵنی دەیــەی

ســەردەمی دێرینــەوە گەیشــتە ســەدەی

1980ش دژایەتیــی تۆتالیتاریانیــزم و

بیســتەم ،بخەنــە ژێــر پرســیارەوە .ئــەم

پشــتیوانیی لــە مافەکانــی مرۆڤــی کــردە

دووانــە لــە (دیالەکتیکــی ڕۆشــنگەری)

پیشــەی خــۆی.

دا بەشــێک لــە مەبەستناســیی هیگڵــی

*بــۆ دۆزینــەوەی ڕەگ و ڕیشــەی

نییــە بێجگــە لــە ســەرکەوتن و بااڵیــی

تۆتالیتاریانیــزم تــا کــوێ دەبێــت

هــزری ڕەهــا لــە ئاســتی تۆتالیتاریانیــزم:

(کارل پۆپــەر) بــۆ شــوێنپێی بەشــێک
لــە تۆتالیتاریانیزمــی ســەرەتایی لــە
ئەفالتوونــدا دەگەڕێــت ،لــە کاتێکــدا
کــە (هۆرکهایمــەر و ئادۆرنــۆ) ڕەگ
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لەبەرگیــراوەی

هەڵدەبژێــرن ،کــە بەرهەمەکــەی شــتێک

بگەڕێینــەوە بــۆ ڕابردوو؟ بــۆ نموونە
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واتــا تێپەڕیــن لــە عەقڵــی ڕەهــاوە بــۆ
عەقاڵنییەتــی ئامــڕازی .ڕەخنەگــری
ئەمــەش ڕوون و بەڵگەنەویســتە ،بــە
تایبەتــی کاتێــک بیرمــان بێتــەوە کــە بــە
بۆچوونــی بزاڤــی دژە فاشــیزم دەرکەوتنــی

ناســیۆنال سۆســیالیزم هاوواتــا بــوو

لــە نازیــزم و ســتالینیزم هەوڵدەدات

دەســەاڵتی بەخۆیــەوە بینــی و ئەزمونــی

لەگــەڵ ئــەوەی شارســتانێتی کەوتــە نــاو

لــە تۆتالیتاریانیــزم وەک فۆڕمێکــی

کــرد ،کــە ئامانجەکــەی هیــچ نەبــوو

گیانــەوەری و بزووتنــەوەی بەرگریــش

نــوێ بــۆ کۆکردنــەوەی جەمــاوەر و

بێجگــە لــە لەناوبردنــی خــودی سیاســەت،

دەســتی تۆڵــە ســەندنەوەیەک بــوو

دیکتاتــۆری تاوانبــار تێبــگات ،کــە

واتــا لەناوبردنــی جۆراوجــۆری مرۆڤــەکان.

کــە لــە ڕۆشــنگەرییەوە ســەرچاوەی

لــە کۆتاییــدا بــە ئۆردوگاکانــی کاری

بــە دەربڕینێکــی تــر تۆتالیتاریانیــزم

گرتبــوو .ئەوەشــان بیرنەچێتــەوە کــە
ئــەم ڕوانگەیــەش هاوشــێوەی بۆچوونــی
پۆپــەر ،دوچــاری دژایەتیــی مێــژوو بــوو.
بێجگــە لــەوە بــە بۆچوونــی ئادۆرنــۆ و
هۆرکهایمــەر تۆتالیتاریانیــزم چارەنووســی
مۆدێرنیتــە بــوو ،واتــا ئــەوان تێڕوانینێکیان
هەڵبــژارد کــە پشــت بەســتوو بــوو بــە
ڕەخنــە و لــە هەرجۆرێــک بەڵێنی سیاســی
دووردەکەوتــەوە (لــەم ڕوانگەیــەوە
لەوانەیــە باشــر بێــت لەنێــوان بیــروڕای
ئــەم دووانــە و بیرمەندانــی تــری
قوتابخانــەی فرانکفــۆرت وەک بنیامیــن و
مارکــۆزە جیــاوازی دابنێیــن).
* کتێبــی (ڕەگ و ڕیشــەکانی
تۆتالیتاریــزم) لــە نووســینی هانــا
ئارێنــت ،کــە بــۆ یەکەمجــار ســاڵی
 1951چاپکــراوە ،لــەم دواییانــەدا

زۆرەملــێ و ئۆردوگاکانــی مــەرگ
دەگات .پرســیارەکەم ئەوەیــە ئایــا
شــیکاری ئــەو بــۆ ئــەم چەمکــە
هێشــتا بــۆ ئێمــە بەســوودە کــە
هەوڵدەدەیــن درک بــە دیــاردەی
سیاســی هاوچەرخمــان بیــن؟

کاتێــک ئارێنــت ئــەو کتێبــەی نووســی،واتــا لــە کاتــی شــەڕی جیهانیــی دووەم
و بــێ دواکەوتــن دوای ئــەوە (ناســیۆنال
سۆســیالیزم و ســتالینیزم) هەردووکیــان بــە
دیــاردەی سیاســیی ڕۆژ هەژمــار دەک ـران
و هێشــتا بــۆ ئامانــج بــۆ نووســینەوەی
مێــژوو نەگۆڕابــوون .ئارێنــت مێژوونووس
نەبــوو ،لــە ڕووی مێژووییــەوە کتێبەکــەی
ئــەو زۆر تێکەڵــە :چوونکــە ئــەو هێڵــی
جیاکــەرەوەی ڕوونــی لەنێــوان ئــۆردوگای
کاری زۆرەملــێ و ئۆردوگاکانــی مــەرگ
دانانێــت ،ئــەو ڕەچەڵەکناســییەی ئــەو

ســەر لەنــوێ چاپکراوەتــەوە و

بــۆ تۆتالیتاریانیــزم ،دژە جوولەکەیــی،

دووبــارە بۆتــەوە جێــی ســەرنج.

داگیــرکاری و حکومەتی تەواو پێشکەشــی

ســاڵی  2017کاتێــک دۆناڵــد ترەمــپ

دەکات ،بــە ئاشــکرا یەکــر ناخوێنێتــەوە

بــوو بــە ســەرۆک کۆمــاری ئەمەریــکا

لەگــەڵ مێــژووی ســتالینیزم .لەگــەڵ

لــە بۆنــەی بوونــە ســەرۆک کۆمــاردا

ئەوەشــدا ئارێنــت جەخــت لەســەر ئــەو

کاتێــک وتــاری پێشــکەش دەکــرد،

خاڵــە دەکاتــەوە کــە تۆتالیتاریانیــزم

تێکــڕای ئــەو کتێبــە لــە ئەمــەزۆن
فرۆشــرا .ئارێنــت بــە نیــو نیگایــەک

دیاردەیەکــی تازەدەرکەوتــووی مێژووییــە:
ســەدەی بیســتەم سیســتمێکی نوێــی

هەوڵدانێکــە بــۆ دروســتکردنی تاکــە
کۆمەڵگەیەکــی هاوشــێوە ،کــە تێیــدا
هەمــوو فۆڕمێکــی فرەیــی و دابەشــکردنی
جەســتەی کۆمەاڵیەتــی لــە ســەرچاوەوە
دەخنکێرنێــت .بــە وتــەی ئارێنــت
سیاســەت وتەزایەکــی بوونناســانە نییــە،
بەپێچەوانــەوە

خســتنەڕووی

کاری

دیــار نییــە ،بەڵکــو کاری ژێرەوەیــە
( ،)infraفەزایــەک کــە تێیــدا هاواڵتیــان
ســەرقاڵی مامەڵەکردنــن لەگــەڵ یەکــری
و کەســانی تــەواو جیــاواز لــە یەکــری،
وەک ڕۆڵگێــڕ بەرامبــەر ســپەری سیاســیی
هاوبــەش لەگــەڵ یەکــردا هاوبەشــن.
بــە بۆچوونــی مــن ئــەم پێناســەیە بــۆ
تۆتالیتاریانیــزم وەک ئەزمونێــک کــە
هەوڵــدەدات سیاســەت بــەرەو لەناوبــردن
ببــات شایســتەی ئەوەیــە بپارێزرێــت و
جەختــی لەســەر بکرێتــەوە .کاتێــک لــە
تۆتالیتاریانیــزم تێدەگەیــن وەک فۆڕمێکــی
ســەربازی پشتبەســتوو بــە دەســەاڵتی
تــەواو و گشــتگیری دەوڵــەت ،لــە واقیعــدا
لــە خاڵــی بەرامبــەر کۆمۆنیــزم داماننــاوە،
کۆمۆنیــزم وەک کۆمەڵگەیەکــی بــێ چیــن
و بــێ دەوڵەتــی کۆمەاڵیەتیــی مرۆڤــە
ئــازاد و یەکســانەکانە.
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* ڕوونــە کــە هەبوونــی وردی

فاشــیزم و ســتالینیزم لەنــاو خۆیــدا

مێژوویــی و دانانــی چەمــک لــە

بگونجێنێــت .ئەگــەر پێناســەکەی ئارێنــت

دەقــی کۆمەاڵیەتــی – سیاســیدا

بــۆ تۆتالیتاریانیــزم پەســەند بکەیــن،

بــۆ هــەر هەوڵێــک بــە مەبەســتی

کــە لەســەر ئــەو بنەمایــەی سیســتمی

تێگەشــتنی زیاتــری تۆتالیتاریانیــزم

تۆتالیتــار ســەربازییە و سیاســەت

گرنگیــی بەرچــاوی هەیــە .لەگــەڵ
بوونــی ئەوەشــدا ئەگــەری ئــەوە
هەیــە ،یــان بــە بۆچوونــی تــۆ لــە
بنەڕەتــدا ســوودێکی هەیــە ئامــاژە
بــە ژمارەیــەک لــە گرنگتریــن
تایبەتمەندییەکانــی بکەیــت؟ بــە
الیەنــی کەمــەوە بــۆ مەبەســتی

ئەگەر پێناسەکەی
ئارێنت بۆ
تۆتالیتاریانیزم
پەسەند بکەین،
کە لەسەر ئەو
بنەمایەی سیستمی
تۆتالیتار سەربازییە
و سیاسەت بەرەو
لەناوچوون دەبات،
ئەو کاتە پێویستە
بیرمان بێت کە ئەم
سیستمە لەوانەیە
بێ ئەوەی کە لە هیچ
گروپێکی نمونەییدا
بێت ،لە قاڵبی
شێواز و وێنەی
جیاوازدا دەربکەوێت

توێژینــەوە ،بــە بۆچوونــی تــۆ
گروپێکــی نمونەیــی بەهایەکــی
تایبەتیــی هەیــە یــان نەخێــر؟

 توێژەرانێــک هــەن هەوڵیانــدا(گروپێکــی منونەیــی) تۆتالیتاریســتانە
دروســتبکەن .بــە وتــەی (کارل فردریــش
و زیبیگینــف برژینســکی) پێشکەشــکارانی
پێناســەیەکی تیــۆری زۆر ســەرکەوتوو
بــۆ تۆتالیتاریانیــزم لــە ســااڵنی دەیــەی
1950دا ،تۆتالیتاریانیــزم سیســتمێکی
یەکگرتــووی پێکهاتــوو لــە پێکهاتــەی
جیاجیــای وەک ســەرکوتکردنی مافــە
یاســاییەکان ،هەڵوەشــاندنەوەی فرەیــی
و دیموکراســی نوێنەرایەتــی ،سیســتمی
سیاســی تــاک حزبــی ،ڕابەرایەتیــی
کاریزمایــی ،هەبوونــی ئایدۆلۆژیایەکــی
ڕەســمی و ئــۆردوگای کاری زۆرەملــێ.
گرنگیــی ئــەم گروپــە منونەییــە لەوەدایــە
کــە توانــای پێویســتی هەیــە بــۆ ئــەوەی
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بــەرەو لەناوچــوون دەبــات ،ئــەو کاتــە
پێویســتە بیرمــان بێــت کــە ئــەم سیســتمە
لەوانەیــە بــێ ئــەوەی کــە لــە هیــچ
گروپێکــی منونەییــدا بێــت ،لــە قاڵبــی
شــێواز و وێنــەی جیــاوازدا دەربکەوێــت.
لــەم ڕووەوە تۆتالیتاریانیــزم نابێــت لــە
فۆڕمەکانــی ســەدەی بیســتەمدا کــورت
بکرێتــەوە.
جیهــان وەک شــتێک وایــە کــە
تێیــدا مرۆڤــەکان و پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتییــەکان

وەک

کااڵیــان

لێهاتــووە ،جیهانێــک کــە تێیــدا بــازاڕ
بــۆ یــەک مۆدێلــی مرۆڤناســی و
جیهانگیــر گــۆڕاوە و مــرۆڤ بــەدەر
لــە بازنــەی تاکگەرایــی و کێبڕکــێ
ناتوانێــت درک بــە پەیوەندییەکانــی
خــۆی بــکات ،ئــەو جــۆرە جیهانــە
بێگومــان تۆتالیتاریانەیــە .ئــەوەی
جێــی سەرســوڕمانە ئەوەیــە کــە ئێســتا
فۆڕمێکــی نوێــی تۆتالیتاریانیزمــی
نیولیــراڵ

خەریکــە

پێدەنێتــە

بوونــەوە ،کــە لــە بەرگــی دژایەتــی
تۆتالیتاریانیزمــدا دەردەکەوێــت (بــازاڕ
و تاکگەرایــی وەک هێــا بــۆ ئــازادی دژ
بــە کۆگەرایــی نــەژادی و چینایەتــی).

*(شۆڕشــی موحافیزکارانــە) لــە

موحافیزکارییەکانــی (کــە ئایــزا بەرلیــن و

کاردانــەوەی موحافیزکارانــەن بەرامبــەر

ئەڵمانیــا دوای شــەڕی جیهانیــی

زیــو ئیشــرنیل-یان وەک دژە ڕۆشــنگەری

تۆتالیتاریانیزمــی هاوچــەرخ .کاتێــک

یەکــەم ڕوویدا و هاوشــێوەی هەموو

ناوبــرد) لەگــەڵ چینێکــی ڕەســەن کــە

ســەرقاڵی بەرەنگاربوونــەوەی پۆســت

بزووتنەوەیەکــی موحافیزکارانــەی

باوەڕیــان بــە تەکنەلۆژیــا و پیشەســازی

فاشــیزم و پۆپۆلیزمــی ڕاســت و فۆڕمەکانــی

تــر لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوو

و زانســتی مۆدێــرن هەبــوو ئاوێتــە کــرد.

تــری ڕاســتەکانین ،پێویســتە ئــاگاداری ئــەو

ڕاســتە کــە ســەردەمی ئــەو ئاڕاســتەیە بــە

بابەتــە بیــن .وەک چــۆن ناکرێــت بــە نــاوی

کۆتــا گەیشــتووە ،بــەاڵم ســااڵنی کۆتایــی

ناســیۆنالیزم یــان موحافیزکارییــەوە دژی

ســەدەی بیســتەم فۆڕمێکــی نوێــی لــە

تۆتالیتاریانیزمــی هاوچــەرخ بوەســتینەوە،

(نیوموحافیــزکاری) هێنــا کــە بــازاڕ و

بــە پێکهێنانــی بەرەیەکــی یەکگرتــوو

تاکگەرایــی و ســەرمایەداری لــە بەرامبــەر

لەگــەڵ بەرگریکارانــی نیولیرباڵیــش

شۆڕشــە کۆمۆنیســتییەکان و ئامانجەکانــی

ناتوانیــن بکەوینــە دژایەتــی کردنــی

یەکســانیخوازی ســەرچاوە گرتــوو لــە

پۆســت فاشــیزم.

کــە خاڵێکــی کۆتایــی بێــت بــۆ
جواڵنــەوەی لیبرالیــزم و کۆمۆنیــزم،
لــە ئەڵمانیــای دوای شــەڕی جیهانیی
دووەم بزوتنــەوەی موحافیــزکاری
ئیتــر بوونــی نەبــوو ،بــەاڵم ئێســتا
بینــەری دەرکەوتنەوەیەکــی تــری
موحافیزکارییــن ،شــەپۆلی نوێــی
موحافیــزکاری

و

ناســیۆنالیزم

لەپــاڵ بزووتنــەوەی دوژمنکارانــەی
دژە کۆمۆنیــزم لــە ئەوروپــا و
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان چــۆن
ڕووندەکەیتــەوە؟

لــە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا(شۆڕشــی موحافیزکارانــە) لــە ئەڵامنیا بەها

هێــزی خەیاڵــی دوای شــەڕ ،دادەنــا .تــا
ئــەو شــوێنەی کــە زۆرێــک لــە ڕاســتەکان

*لــە

دژی بەجیهانیبوونــی نیولیـراڵ (واتا فۆڕمی

بیســتەمدا

ئەمــڕۆی تۆتالیتاریانیــزم) وەســتانەوە،
ئەوانــە تۆتالیتاریانیســت نەبــوون بەڵکــو
بێگومــان موحافیــزکار بــوون .ئــەوان

زۆری

ســەدەی

بەشــێکی

دژایەتیــی

فاشــیزم

لەگــەڵ دژایەتــی بــۆ ئاشــتی وەک
یــەک دادەنــران .لەگــەڵ ئەوەشــدا
ئێســتا بینــەری ئەوەیــن کــە

نیۆکۆنزەرڤاتیڤیزم سەرمایەداریی لە بەرامبەر شۆرشە کۆمۆنیستییەکاندا دانا
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بزووتنــەوەی دژە تۆتالیتاریانیــزم

ڕزگاربــوون لــە کــۆت و بەنــد و داگیرکاریــی

قوڵەکانــی دژایەتــی لەگــەڵ کۆمۆنیــزم و

مەیلــی ئــەوەی هەیــە وێنەیەکــی

ئیســتیعامری نوێوە باســبکرێن .ئاشــتیخوزی

ســتالینیزمە .ئــەم کارە وەک ماتەمینــی بــۆ

و

لــە ســوریا هیــچ واتایەکــی نییــە .ئەگــەر

شۆڕشــە شکســتخواردووەکانی ســەدەی

پاوانخــواز لە بزووتنــەوە و چاالکوانە

دیموکراســی لــە حوکمــی ســەرکەوتنێکی

بیســتەمە .ئــەم شکســتە مێژووییــە

نەیارەکانــی شــەپۆلی ڕوو لــە زۆری

مێژووییــدا ببینیــن نــەک پێکهاتەیەکــی

ڕوونکــەرەوەی تایبەمتەنــدی و الیەنەکانی

ڕێکخـراو ،یــان بــە دەربڕینێکــی تــر فۆڕمێک

بزووتنــەوەی ســەرمایەدارییە نوێیەکانــە

بــۆ ڕێکخســتنی دەســەاڵتی زۆرینــە ،ئــەو

(وەک داگیرکردنــی واڵ ســریت،

کاتــە زۆرێــک لــەو واڵتانــەی لــە ڕابــردوودا

ئیندیگنــادوس ،گــەزی پــارک ،بێدارانــی

ئەزمونــی فاشــیزمیان تێپەڕانــدووە نابێــت

شــەو) کــە لــە ڕۆژئــاوا دروســتبوون،

ئــەوەی هابرمــاس بــە (دژی دژە فاشــیزم)

هەروەهــا شــەپۆلی ئــەو شۆڕشــانەی

نــاوی دەبــات ،پەســەند بکــەن.

کــە لــە دەیــەی ڕابــردوودا لــە جیهانــی

توندوتیــژ

و

نادیالەکتیکــی

توندڕەویــی ڕاســتەکان بخاتــەڕوو.
بــە ڕاســتی بابەتەکــە چییــە؟ لــە
ئەمــڕۆدا بەهــای مێژوویــی یــان
پەیوەندیــی سیاســی دژایەتیــی
فاشــیزم چییــە؟

بــە بۆچوونــی مــن دژایەتیــی فاشــیزم وئاشــتیخوازی نابێــت بە بەرامبەر و یەکســان
دابنێیــن .لــە ســااڵنی کۆتایــی دەیــەی
1930دا بــە تایبەتــی دوای کۆنفرانســی
میونخــی ســاڵی  ،1938ئاشــتیخوازی هاوتــا

عەرەبیــدا ڕوویانــدا .ئــەم بزووتنەوانــە
* ســاڵی  1989تەنیــا ئــەوە دیــواری

نەیانتوانــی لــە هیــچ شــوێنێکی مێــژوودا

بەرلیــن نەبــوو کــە ڕووخــا ،بەڵکــو

جێگەیــەک بــۆ خۆیــان بگــرن و مــۆری

لەگــەڵ ئــەودا ســەرجەم دووبــارە

بــوو لەگــەڵ خۆبەدەســتوەدان و بــوون بــە

نمایشــکراوەکانی جیهانــی ئەویــش

فاشــیزم و دواتــر زۆرێــک لە ئاشــتیخوازەکان

کاڵ بوونەوە .پێدەچوو دیموکراســی

ڕوویــان لــە هاوکاریکردنــی فاشیســتەکان

لیبراڵــی ڕۆژئــاوا لەالیــەن جیهانــەوە

کــرد .دوای  1941دژایەتیــی فاشــیزم،

پێشــوازی لێبکرێــت .ئەمــڕۆ ســەد

بریتیبــوو لــە بەرەنگاریــی چەکدارانــە دژی

ســاڵ دوای شۆڕشــی ڕووســیا کــە

داگیــرکاری نازییــەکان .ئەمــڕۆ دەســتربدن بۆ

زۆرێــک وەک ناڕەزایەتییــەک ،بــە

کاری توندوتیــژی لەالیــەن بزووتنەوەکانــی

قۆناغێکــی تــاوان لــە مێــژووی

وەک (گیانــی ڕەشپێســتەکان گرنگــە) لــە
ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،یــان (بەرگریــی
فەڵەســتینییەکان) لــە غــەزە و کەنــاری
ڕۆژئــاوا بــە تــەواوی لەالیــەن خەڵکــەوە
پەســەندکراوە .بــە بۆچوونــی مــن دژایەتیــی
شــەڕەکانی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و
ڕۆژئــاوا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت نابێــت
بــە نــاوی ئاشــیخوازییەوە ئەنجــام بدرێــت،
بەڵکــو پێویســتە بــە نــاوی ئــازادی و
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ســەدەی بیســتەمدا نــاوی دەبــەن و
دوای شــەپۆلی ئــەو شۆڕشــانەی لــە
چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا لــە گۆشــە
و کەنــاری جیهــان دەســتیانپێکرد،
دەتوانرێــت

بگوترێــت

کــە

خۆیانــی لێبــدەن؛ هەروەهــا ئــەم
بزوتنەوانــە بانگەشــەیەکیان لەبــارەی
میراتــی شۆڕشــی ڕووســیا نەخســتەڕوو.
ئــەوان بــە ناچــاری ســەرلەنوێ خۆیــان
دروســتکردەوە .ئــازادی و داهێنانــی
ئــەوان ڕۆحبەخــش و وزەبەخشــە،
لەگــەڵ ئــەوەی تایبەمتەندیــی ناجێگیــر
و زووتێپــەڕی ئــەم بزووتنەوانــە ســنووری
ڕاســتەقینەی ئەوانــە .پێــم وانییــە
بــێ (دیاریکردنــی چارەنــووس) بــە
ئەزموونــی کۆمۆنیــزم ئــەم بزووتنەوانــە
بتوانــن پێکهاتــەی پتــەو و ڕوانگــەی

کاریگەریــی بەجێمــاوی ئــەو شۆڕشــە

ســەرنجڕاکێش دروســتبکەن .ئەمــە

لەســەر جیهــان هێشــتا بــە تــەواوی

هەروەهــا بــەو واتایەیــە کــە پێویســتە

درکــی پێنەکــراوە؟

(دژایەتیــی تۆتالیتاریانیــزم) تێکبشــکێنین،

ڕزگارکردنــی شۆڕشــی ڕووســیا بــە واتــای

کــە خــۆی میراتــی زیندووکردنــەوەی

هێنانــە دەرەوەی ئــەم شۆڕشــە لــە چینــە

نیوموحافیــزکاری دەیــەی 1980یــە.
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