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این اصطالح . ناميدند" توتاليتر"ها   ها را در آنار نازی آمونيستدر اوج عروج فاشيسم، 
 ابداع شد و بعدها در آلمان توسط "موسولينی"  سپس و"لیجنتي" توسط ایدئولوگ ایتاليایی دابتا
  .  بكار گرفته شد"آارل اشميت" و "ارنست یونگر"

یسم چيست؟ حزب واحد، اختالط ميان دولت و حزب، انحصار اطالعات، معيارهای توتاليتار
 و رهبری از باال در عرصه ، تمرآزی، سرآوب هر نوع مخالف خوانتحميل ایدئولوژیك

 را داشته ها  توان گفت آه آمونيسم در دوران استالينی برخی از این خصلتی م. اقتصادی
هوادران اصطالح توتاليتاریسم به اما از لحظه ای آه به تحليلی آمتر سطحی از آنچه ، است

 چنين متضاد و  ميان دو هویت اینبينيم ناممكن است بتوان  زنيم میبن اعتقاد دارند دست آ
احزاب آمونيست خود را هوادار پيگير سوسياليسم دانسته و . شتی ناپذیر شباهت برقرار آردآ

، به توده زحمتكش و آارگر، انتقال قدرت سياسی وسایل بزرگ توليدخواهان تملك جمعی 
های دمكراتيك در تمام سطوح و محو تدریجی طبقات   ، ایجاد ارگانیبرنامه ریزی سوسياليست

   .هستنداجتماعی 
نسبت به این شيوه آاربست " بيوگرافی هيتلر"خود بنام  در آتاب معروف "جيسویوس"

های اخير، هيچ چيز بيش از   در دهه : "نویسد  آند و می  اصطالح توتاليتاریسم انتقاد می
."  مغایر با واقعيت نبوده است آنند  تساوی آه ميان هيتلریسم و استالينيسم برقرار می

  نجا آه میآونيست بسيار قابل بحث است بویژه ربست اصطالح توتاليتر بر یك حزب آمآا
البته هيتلر مدعی بود آه از . دنخواهد ميان آمونيسم و فاشيسم شباهت ماهوی برقرار آن

  .  مبارزه آندنآالهام گرفته تا بهتر برضد های جنبش آارگری  برخی روش
این . شرکت کردندفراندم برعليه دولت پروس ها در آارزار ر  آمونيست1931در سال 
اما از این سياست کمونيست ها در . ی می کرد سوسيال دمكرات رهبر"اتوبران"دولت را 

برابر  ها در  ها شانه به شانه نازی  آه آمونيست نمی توان چنين استنتاج کرد1931سال 
نخستين و اصلی ترین از همان قبل از پيروزی هيتلر، . ها قرار داشتند سوسيال دمكرات

فاشيسم و آمونيسم دشمنان . بودندها  ن دقيقا آمونيستن آنيان نازیسم و پيگيرترین دشمناقربا
 زیرا هدف یكی جایگزین آردن جامعه سرمایه داری با جامعه ای ،شتی ناپذیر یكدیگر بودندآ

هر قيمت و زاد و متحد است و هدف دیگری نجات دادن سرمایه داری به آاز توليدآنندگان 
های  عدالتی بی   آه تمایزات وستخوای فاشيسم، با تكيه بر عوامفریبی و ترور، نم. وسيله

ها ان دوربرخی  در. ها سرپوش بگذارد نآ بر روی ستخوای  بلكه م،اجتماعی را نابود آند
  ، به دخالت خارجی ضد شوروی باز میرهآه به شرایط گذشته سياه روسيه تزاری، به محاص

آمونيسم "های  ن موثر بود، به برخی شيوهآ دیكتاتورمابانه استالين نيز در  البته روحيهگشت و
وخيم های  های غيرقابل پذیرش، محدودیت ، توسل به خشونت و عدم مدارا، روش"جنگی

شه و دو  اما اینها به هيچوجه آافی نبود و نيست آه ميان دو اندی،بيان دست زده شدزادی آ



شتی ناپذیر عالمت تساوی برقرار آرد و به این بهانه از ایجاد یك آمفهوم این چنين متضاد و 
  . جبهه واحد ضدفاشيستی طفره رفت

 ژویيه 19 یكی از رهبران سوسيال دمكرات آه قبال به او اشاره آردیم در "ویلهلم هونگر"
اعالم آرد " ژان آریستف"يسی ئان نشریه سوسيال دمكرات سو در نامه ای به خوانندگ1937

او در این نامه در مورد حزب . آند  را منتشر می" فرار به جلو هيتلر"بزودی آتاب خود بنام 
ماده فداآاری برای جهانی بينی آما هزاران هوادار پرشور و : "آند  خود چنين قضاوت می

خواستند از   ط می رهبری حزب و سندیكاها فق1918اما از همان سال . سوسياليستی داشتيم
 و این چنين ؛بودندنان فاقد روحيه و بينش سياسی آ. مطيع و سر به راه بسازندنان موجوداتی آ

ی بسياآچرخيدند، و مانند   های ما با ظاهری اینچنين درخشان به دور خود می بود آه سازمان
 هرگزيروزی  پ .ما مدام عقب نشينی آردیم. ن گندمی نيست به خرخر افتاده بودندآآه در 

در سياست خارجی و در سياست داخلی ما چيزی نبودیم جز . یدآاینگونه بدست نمی توانست 
  ."زایده متحدین بورژوایمان

 اما آم شهامت و آامال ،گاه بودندآهایی   بسياری از آادرهای رفرميست پایين دست انسان
ست جنبش بزرگی را نان چوب بآ. بویژه اگر حقوق بگير بودندوابسته به آميته رهبری 

هرچند در دوران جمهوری وایمار سوسيال . آردند  ن افتخار میآداند و به   تشكيل می
 معتقد "هاینریش مان " .نان ندادآ به آارگران داد اما قدرت را به دمكراسی امتيازهای بسيار

  پرورش"ترس و عشق به نظم خرده بورژوایی"بود آه آادرهای سوسيال دمكرات با روحيه 
به شكرانه این تشكيالت پيچيده و شاخه شاخه بود آه سوسيال دمكراسی توانست در . یافته اند
اتو . ه تحت آنترل گرفتن خارج شوند دوبارآرا آه نزدیك بود از زیر تسلط  توده ای 1919

ترس مقدسی آه "لمانی بدنبال جنگ و انقالب آ آارگر ها آند آه ميليون  وری میآبراون یاد
زد را از دست داده بودند و خواهان نه تنها بهبود ی نان دامن مآاز مدام در متآاست م

همه تالش انطباق دادن و ادغام آردن سوسيال ." سرنوشت خود بلكه خواهان قدرت بودند
آه نيروهای اجتماعی . برابر این گرایش قرار داشت و پاداش خوبی هم نيافت ها در دمكرات

سوسيال . نوشتشان بهبود یافت برضد خود او شوریدندنكه سرآاو باال آشيد به محض 
شور توده . ن متوقف آردآ" بورژوا دمكراتيك"مرحله های  دمكراسی انقالب را در یكی از پله

، روزنامه نگار تئودور ولف. نااميد شدندمردم در عرصه اجتماعی و سياسی . ای قطع شد
بی عدالتی اجتماعی در تقسيم " آه آند  ، اقرار میرژوا و مدیر مجله برلنگر تاگبالتبو

 " .ها مورد حمایت هستند  آه ثروتمندترینی آند در حال  ها بيداد می هزینه
 


