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 یادداشت مترجم

 Neofascism in the White Houseویو با عنوان مانتلی ری ی نامهماه ٨٦ ی یازده، دوره ی زیر در شماره ی قالهم

در این مقاله، نویسنده تحلیل بسیار روشنی از .  منتشر شد (John Bellamy Foster) به قلم جان بِلَمی فاستر

گان را ارایه داده و مواضع سیاسی و ایدئولوژیک این گروه را به طور مستند ارزیابی طبقاتی ترامپ و وابستهجایگاه 

-کمک شایانی میهای روز امپریالیسم آمریکا در شناخت و ارزیابی سیاست تردید این مقاله و نظایر آنبی.  کندمی

 .کند

اختصاص داده شده  اخیر آمریکا نشریه به مسایل انتخابات ی یادداشت سردبیران را که در همان شمارهبه عالوه، 

 .امبود بسیار مناسب دیده و به عنوان سرسخن مقاله ترجمه کرده

در ضمن .  امهای اصلی را تا جایی که مفید دانستم ترجمه کرده، و در غیر این صورت به همان شکل آوردهزیرنویس

ام که به همین های جداگانه قرار دادهفصل م قرار دادن به صورتجای به دنبال ههای مختلف مقاله را به بخش

های مربوط به افراد و امکان از تمامی زیرنویس.  شودشروع می یک ی ها از شمارهخاطر در هر فصل، زیرنویس

با باشد آن را  شده ، هر جا که زیرنویسی از سوی من اضافهدر موارد دیگر.  سوی من به نوشته افزوده شده است

 .اممشخص نموده.( م)

 نیکو پورورزان

 ٧١٠٢ژوئن 
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 سرسخن

بسیار گفته شده سخن  1از دانالد ترامپهای کارگری و اعضاء اتحادیهپوست  سفید حمایت کارگرانِ ی در باره

"چه کسانی ترامپ را به کاخ سفید فرستادند؟"با عنوان  اشدر مقاله) 2دیگرچه کسانی مانند کیم مُوا.  است
و ( 3

 این امر واقعیت اغراق شده است، اما در مورد حمایت کارگران از ترامپ دمور اند که دریگران نشان دادهد

 .تردیدی نیست

 و بخش بزرگی از کارگران وسیعاً کارگری بوده ی زمانی منطقه، که اپنسیلوانی ی ناحیهرأی به عنوان نمونه، 

تقریباً دربست به ترامپ تعلق  ،دادندارگری تشکیل میهای کعضو اتحادیه پوست را کارگران سفید این منطقه

 4مواد شیمیایی مومنتیو ی کارخانه انکارگر لی اتحادیه، سی تا چهل درصد ازرییس مح ی بنا به گفته.  گرفت

در جالب  ی نکته.  نداهترامپ را انتخاب نمود صد کارگر است،که دارای بیش از شش (نیویورک) 5در واترفورد

سخت درگیر بوده بسیار اخیراً در یک اعتصاب  اند، خودی که به ترامپ رأی دادهکارگران همینه ک ن استای

است  ضدِ ترامپمترقی و شدیداً  ی که یک اتحادیه 6کارگران ارتباطات آمریکا[ ی اتحادیه]و از سوی 

AFL-CIOگیری که توسط  های رأیپرسی در محل صندوق بر اساس یک رأی.  شدندگی مینماینده
7 

 .نداههای کارگری در سراسر کشور به ترامپ رأی داداتحادیه ی هفت درصد از اعضاو انجام شد، سی

دهند که کنند به میلیاردری رأی میهایی که برای امرار معاش کارگری میآناست که  بسیار جای شگفتی

ه برای مسایلی مانند سطح پایین گامیلیاردری که هیچ.  ها نشان نداده استدردی با آنهمگاه کمترین هیچ

باوری، و یا سرنوشت پرستی و جنسیتمزدها، امنیت شغلی، بهداشت، آموزش، محیط زیست، نژاددست

                                                           
1
 Donald John Trump, 45

th
 President of the United States 

2
 Kim Moody 

3
 “Who Put Trump in the White House?” 

4
 Momentive Chemical plant 

5
 Waterford 

6
 Communication Workers of America 

7
  American Federation of Labour - Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) ترین های صنفی و بزرگمرکز ملی اتحادیه

 .(م. )های کارگری در ایاالت متحده استفدراسیون اتحادیه



 
 ن بالمی فاستراج |کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم     5

شرمانه بیدر عوض، وی .  از خود نشان نداده است خاطر ی مهاجرین در نیروی کار هرگز کمترین دغدغه

تا کنون جملگی از میان  وی ی اعضاء کابینه!  الستمزدها در ایاالت متحده بسیار باکه دستْ مدعی است

دشمن ، 8بتسی دواس کسانی امثال.  اندچین شدهدستْ کارگر ی طبقه ی خورده دشمنان سرسخت و سوگند

و  زارت به اصطالح آموزش عمومی گذاشته شدو که در پُستسرسخت آموزش عمومی و آموزگاران مدارس 

را مزد کارگران  که باورنژادپرست و جنسیتفردی  رامپ به سمت وزارت کار،انتخاب ت، اولین 9اندرو پازدر یا

گی آور زندهافشاء وضعیت ننگ ی به واسطه بسیار و عمومیِ هایالبته پازدر پس از اعتراض.  کشدباال می

اگرچه، .  ه استاز رسیدن به وزارت وا داد به ناگزیر از سوی وی، قانون کار اش و نقض دایمیخصوصی

دولت جورج  در 11عضو به اصطالح هیأت ملی روابط کارگریکه  10گزین وی، یعنی الکزاندر اَکوستاجای

 .فرقی با او ندارد بوش بود نیز در اساس دبلیو

 بر علیه کارگراندر جنگ  هااز ایالت یبسیار کارگذاری محافظه و مجالس قانون ارتجاعی ی به عالوه، کنگره

در ریاست جمهوری ترامپ چه چیزی "اش با عنوان طور که پنی لوییس در مقاله همان.  به ترامپ خواهند پیوست

 به اصطالحترامپ در حکومت  که هُشدار داده است، بسیار محتمل است "ها نشسته است؟در انتظار اتحادیه

ل عضویت معاد ها را از حق دریافت مبلغقانونی که اتحادیه)در سطح ملی به تصویب برسد  "کار حقِ"قانون 

؛ شورای عالی قضایی (ها به اجراء در آمده استعضوها منع ساخته و در حال حاضر در برخی از ایالتاز غیرِ 

مورد  دولت فدرال در امنیت شغلی شاغلینبدهد؛  کار در بخش دولتی حقِقانون به اصطالح سرایت  حکم به

و ؛ خودداری ورزد مزدها و ساعات کاره دستْگیری در اجراء قوانین مربوط بپی تهاجم قرار گیرد؛ حکومت از

 .های معلمین خواهد شدکه موجب تضعیف اتحادیهافزایش یابد  سازی مدارس فشار برای خصوصی

انتظار منطقی این است که  ی در کاخ سفید نشسته است،کارگر ضدِ پا تا سر رییس جمهور زمانی که یک

این باشد که هر چه را که در توان دارد برای بسیج  جنبش کارگری ایاالت متحده ی هدف عمده و اولیه

ها نفر از ، همان گونه که میلیونبه کار بَرَد ناب در برابر این ارتجاعِ در راستای مقاومت هااتحادیه ءاعضا

این گونه نبوده تا کنون قضیه اما، .  اندمردم از زمان ریاست جمهوری ترامپ تا کنون دست به اعتراض زده

که ها جناباین عالی.  نداههای بخش ساختمان با ترامپ در کاخ سفید مالقات کردبران اتحادیهره.  است

دکوتا، و دیوارکشی در مرز  ی های زیربناسازی، اتمام خط لولهاندازی پروژهبه خاطر امکان به راه گویا
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 Elisabeth Dee “Betsy” DeVos 

9
 Andrew Franklin “Andy” Puzder, CEO of CKE Restaurants, the parent company of Hardee’s and Carl’s Jr. 

10
 Alexander Acosta 

11
 National Labour Relations Board 
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ها در شاید که این.  شتندترامپ سنگ تمام گذا مالی ازاست، در خایه به شدت آب افتاده شانمکزیک، دهان

 و داربا  از آبشخوری ها وی نیز مانند این که واقعیت با توجه به اینبه ویژه اند، ترامپ وجوه مشترکی یافته

باوری دارند به هیچ وجه هایی که تاریخی طوالنی در نژادپرستی و جنسیتکار و سازمانهای جنایتدسته

سیاست کارش  و ترامپ در کسب سبک و سیاق دقیقاً به همانها جنابیاین عال.  ابراز ناراحتی ننموده است

 .وجود ندارد همبستگی ی جایی برای واژه هاگان اینواژهدر .  بندندرا به کار می "من اول، آخر، و همیشه"

، با ترامپ در نیویورک یک هفته پیش از سوگند AFL-CIO، رییس 12بدتر از آن مالقات ریچارد ترامکا

گوی او و ترامپ بسیار صادقانه و پُربار  و گفت"ترامکا پس از این مالقات گفت که .  جمهوری است ریاست

تر ترامپ را که این آقای رییس پیشدهد رخ میاین مالقات و اظهارات وی درست پس از آن   ".بوده است

در حالی .  رده بودهای کارگری و بسیاری چیزهای دیگر به شدت محکوم کاش با اتحادیهبه خاطر ضدیت

هست  رییس جمهور ایاالت متحده بدترین 13مز بوکاننها نفر بر علیه فردی که شاید پس از جیکه میلیون

زمان های کارگری کشور همترین مقام اتحادیهتوان پذیرفت که بلند پایهاند، چگونه میدست به اعتراض زده

رهبری  ای مالقات با ترامپبه ج نیست که بر اتحادیهاین آقای ره ی آیا بر عهده  به دیدار وی بشتابد؟

اما، هنگامی که ترامکا ترامپ را به خاطر اولین باشد؟  را به عهده داشته  بر علیه او اعتراضات مردم

دهد که به طور برگشت ناپذیری در این منجالب فرو ستاید، نشان میاش در کنگره به شدت میرانی سخن

 .رفته است

تند به درستی آمده است نوش[ کارگر سوسیالیست]دقیقی که دنیل ورست و الیزابت شولت برای  ی در مقاله

را با امتناع  "زنی در باالچانه"ای در ایاالت متحده، هم چون بسیاری از دیگر رهبران اتحادیه که ترامکا نیز

رهبران به اصطالح آن چه که این .  دهدترجیح می ممکن و کمترین دموکراسی از هر گونه رویارویی

در حالی که  "،ها بودهکارفرما کارگران توسطکشی بهره الزم برای ضوابط"زنند اش چانه میبرای کارگران

هایی که ترامکا و تمامی آن  14.برندیازهای خویش به کار میقدرت و امت شان را برای حفظتمامی تالش

شان تن به هر خفت برای حفظ کرسی – ایحادیهات ی یعنی، اکثریت رهبران عمده –کنند مثل او فکر می

 ی شان را، وظیفههای کارگری اصولهای متوالی است که اتحادیهاین همه بازتاب دهه.  دهندسیاسی می

                                                           
12

 Richard Trumka 
13

  James Buchanan(م. )های داخلی به ریاست جمهوری رسید، پانزدهمین رییس جمهور ایاالت متحده که بالفاصله پیش از آغاز جنگ. 
14

 “What Was Trumka Doing in Trump Tower?” Daniel Werst and Elizabeth Schulte, Socialist Worker, 31 January 

2017. 

 .(م. )نقل قول کرده است ٧١٠٢به تاریخ پنجم فوریه  Truthoutویو این مقاله را از تارنمای مانتلی ری
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پایان دادن به آن، و تعهدشان به  در مبارزه بر علیه هر گونه تبعیض جهتشان آموزش اعضاء را، مسئولیت

 .اندبه طور کامل زیر پا نهاده مبارزه طبقاتی علیه دشمن را

کاران لیبرال که ، نه ترامپ و نه کهنهها به وظایف خویش آن گونه که باید عمل کرده بودنداگر اتحادیه

ها نیز مفسرین رسانه . شدند، هیچ گاه انتخاب نمیاندکارگران را به حال خویش رها ساخته هاستمدت

کارگر را  ی سخن بگویند که گویا مردان سفیدپوست تمامیت طبقه کارگر آن چنان ی توانستند از طبقه نمی

گرایی وجود  نیز میان سیاست طبقاتی و هویت گونه تقسیم بندی کذایی اینبه عالوه، .  دهندتشکیل می

 .یافتمعنا می کارگران ساختمانی نیز ی ردههمبستگی حتا در داشت؛ و نمی

اش را داشررته باشررد امیررد  ی کرره ارزش نررام خررواهیم کرره برره بنررای یررک جنرربش کررارگر   اگررر مرری   

فاشیسررمی را کرره ترامررپ برره آن سرروگند     داشررته باشرریم، جنبشرری کرره رهبررری مبررارزه علیرره نئررو      

خررورد برره عهررده خواهررد گرفررت و برررای سیاسررت رادیکررالی مبررارزه خواهررد نمررود کرره روزی         مرری

ر و ریرررزی کنرررد، اکنرررون زمررران آن اسرررت کررره یرررک بررراسوسیالیسرررت را پایررره ی ایررراالت متحرررده

االت متحرررده در شرررکل کنرررونی آن  بررررای همیشررره ایرررن تررروهم را کررره جنررربش کرررارگری ایررر   

کرره برره  از پایرره ایجرراد نمررود   هررای نرروینی را سررازمانبایررد .  پررذیر اسررت برره گررور بسرر اریم    رفرررم

.باشررررررررررندطلررررررررررب  ای دموکراتیررررررررررک و مسرررررررررراواتطررررررررررور ریشرررررررررره
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 فاشیسم ئونِ کاخ سفید در اشغالِ

 

یک  ی اگر خواسته باشی، سایه.  شودگستر می در سراسر فالت فرا که دارد چیزی دهشتناک و شوم هست ی سایه

حاضر نیستم که آن چه را که .  اش بیابمبرای امتوانسته ترین معنایی است که مننزدیک ، اما،اش؛ اینبنام اُلیگارشی

شما در وضعیت بسیار : ودببگویم این  به شما اما، آن چه که خواستم.  اش باشد در نظر مجسم کنمممکن است ذات

 .ایدخطیری قرار گرفته

 1پاشنه آهنینجک الندن، 

.  نِئوفاشیسم: در کاخ سفید النه کرده استهم اکنون یک ایدئولوژی نو نه تنها یک حکومت تازه، بلکه 

های بیست و سی قرن اگرچه این ایدئولوژی در موارد معینی به فاشیسم کالسیک ایتالیا و آلمان در دهه

اقتصاد سیاسی و فرهنگ  ی های تاریخی متمایزی است که ویژهساید، اما خود دارای رخسارهستم شانه میبی

ترین رییس جمهور، نزدیکفرد من،  به تعبیر  .یکم است و های آغازین قرن بیستایاالت متحده در دهه

تر از یک منظر وسیع  2.گنجنددر این تعریف میبه درستی مشاورین وی، و برخی از اعضاء کلیدی کابینه 

های طبقاتی، و ناسیونالیسم نژادپرست و بندیهای انتخاباتی، صفگر پایهشناسیک، این ایدئولوژی بیان جامعه

فاشیستی اکنون در  کرد سیاسی نئوگفتمان و عمل.  ترامپ را به حکومت رساند دهراسی است که دانال بیگانه

هایی که دارای تمایالت جنسی گان نژادی، مهاجرین، زنان، آنسرکوب شدهتوزانه بر علیه حمالت کینه

این همه با کم ین مداوم .  نمایدمتفاوت هستند، محیط زیست گرایان، و کارگران به طور روزانه خود می

                                                           
1
 Jack London, The Iron Heel (Chicago: Lawrence Hill Books, 1907), 67-68. 

2
 For earlier treatments of neo-fascism in the United States since the election see “Cornel West on Donald Trump: 

This is What Neo-Fascism Looks Like,” Democracy Now! December 1, 2016; Henry A. Giroux, “Combating 

Trump’s Neo-Fascism and the Ghost of ‘1984’,” Truthout, February 7, 2017. 

U.S. neo-fascism, viewed in this way, can be seen in the words of Paul A. Baran, as “a fascism sui generis, of a 

Special American variety.”  Baran [writing as Historian], “Rejoinder,” Monthly Review 4, no. 12 (April 1953): 503. 

The notion of “neo-fascism” first arose in accounts of extreme New Right movements and ideologies in Europe 

associated with thinkers such as Julius Evola and Alai de Benoist.  See Roger Griffin, ed., Fascism (Oxford: Oxford 

University Press, 1995), 311-16. 
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های اطالعاتی، و مطبوعات در خط این قضاییه، کارمندان دولتی، نیروی نظامی و بنگاه ی برای کشاندن قوه

 .و واقعیت سیاسی نو همراه شده است ایدئولوژی

گالوپ  ی تحلیل موسسه گونه که دهند؟  همانچه کسانی تشکیل می را نئوفاشیست ی اجتماعی پدیده ی پایه

های میانی جامعه حامی اصلی ترامپ گیری نشان داده است، الیه های رأیدر حوزه. ان.ان.سیپرسی  رأی و

کارگر، یعنی  ی های برخوردارِ طبقهمتوسط و بخش ی ی، بخش پایینی طبقهاند؛ به عبارتدر این انتخابات بوده

ای ترامپ مجموعه  .باشنددالر در سال می ٠٠١١١هایی که دارای درآمدی باالی میزان میانگین عمدتاً آن

به ویژه  باشند،ای بین پنجاه تا دویست هزار دالر میهایی را به دست آورد که دارای درآمد ساالنهاز آراء آن

.  باشندهایی که فاقد مدرک تحصیلی عالی میبین پنجاه تا صد هزار دالر، و عمدتاً در میان آن ی در محدوده

شان نسبت به چهار سال وضعیت مالی اعالم شده که هایی را به دست آوردهفت درصد آراء آن و ترامپ هفتاد

، منتشر شده بود وپگال ی از سوی موسسه نتخاباتچند روز پیش از ا تحلیلی که در  3.بدتر بوده است پیش

 داران ترامپ را کارگران مرد بالنسبه مرفه سفیدپوستکه بخش بزرگی از طرف به این نکته اشاره شده است

های تولید، از بخش – "آبی ماهر-کارگران یقه"عمدتاً از میان  دهند کهباالی چهل سال تشکیل می

نیا، و اآیووا، میشیگن، اوهایو، پنسیلو) یپنج ایالتدر   4.هستندنقل  و ری، و حملدانگه و ساختمان، نصب، حفاظت

ترازوی انتخابات را به نفع  ی کفه قرار گرفته و شده 5زدایی در به اصطالح کمربند صنعت که (ویسکانسن

پنجاه هزار شان هایی که سقف درآمد ساالنهآنخواهان در میان ، تعداد آراء جمهوریترامپ سنگین نمودند

ها در میان از رأی دموکرات، در عوض.  ه استسیصد هزار رأی افزایش داشتبه میزان بیش از  دالر بوده

کافی نبود که ترامپ بتواند اکثریت رأی  ، اما،وجود اینبا   6.گروه جمعیتی مشابه به تعداد سه برابر کاسته شد

فی بود که وی را در کالج انتخاباتی به پیروزی قدر کا ن، ولی همی7ه دست آوردعمومی را در سطح ملی ب

 .برساند

                                                           
3
 “Exit Polls, Election 2016,” CNN, November 23, 2016, http://cnn.com. 

4
 Jonathan Rothwell and Pablo Diego Rosell, “Explaining Nationalist Political Views: The Case of Donald Trump,” 

Gallup draft working paper, November 2, 2016, available at http://papers.ssm.com, 12; Samantha Neal, “Why 

Trump’s Base Differs from the Typical Republican Crowd?,” Huffington Post, August 22, 2016 
5
جزیرهء میشیگن شروع شده و پنسیلوانیا، ویرجینیا غربی، اُهایو، ایندیانا، و بخش پایینی شبه این منطقه که از غرب ایالت نیویورک.  است Rust Beltاصل واژه انگلیسی   

رفته و به دالیل مختلف صنایع از -اما، رفته.  یابد، زمانی به قلب صنعتی آمریکا شهره بودشرقی ویسکانسن خاتمه میرا در برگرفته و در شمال الینوی، شرق آیووا، و جنوب
 .(م. )یرون رفته و کل منطقه را از نظر اقتصادی به افول کشانده، که بیکاری، افزایش فقر و کاهش جمعیت را در پی داشته استاین منطقه ب

6
 Konstantin Kilibarda and Daria Roithmayr, “The Myth of the Rust Belt Revolt,” State, December 1, 2016. 

7
 .به سه میلیون رأیِ کمتر بازندهء انتخابات بود در سطح آراء عمومی، ترامپ با نزدیک  

http://papers.ssm.com/
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گان روستایی مردها را به دست آورده، و رأی دهندهو  هاسفیدپوستدر سطح ملی، ترامپ به طرز قاطعی آراء 

 را خواهانهر دو گروه مذهبیون پروتستان و کاتولیک کاندیدای جمهوری.  نداهترین حامیان وی بودقوی

مسیحی  سفیدپوستِ از وی از سوی بنیادگرایانِ( نزدیک به هشتاد درصد)ما بیشترین حمایت ترجیح داده، ا

 ی بر پایه.  های سابق نیز به طور عمده به ترامپ رأی دادندارتشی  .بوده است( 8متعلق به کلیسای انجیلی)

را که باور دارند که  هاییچهار درصد آراء آن و انجام شد، ترامپ شصت. ان.ان.پرسی که از سوی سی یک رأی

هایی که تروریسم را مهاجرت خطیرترین مشکل کشور است به دست آورده؛ و تعداد آراء ترامپ در میان آن

در سراسر دوران انتخابات شاهد   9.هفت درصد بوده است و دادند بالغ بر پنجاهیک کشور می ی مشکل شماره

خواهان اشاعه ایم که نه تنها از سوی کاندیدای جمهوریسخنان و اشارات آشکار و پنهان نژادپرستانه بوده

دانالد .  شداش به طور دایم مطرح میکاران نزدیک و افراد خانوادهیافت، بلکه هم چنین از سوی هممی

کرد که ها توییت میو سیاق نازی سفیدها را به سبک ی جویانه شعارهای برتریترامپ صغیر به طور دایم 

تر ترامپ در مورد های اندکی پوشیدهگفته.  یاسی برای جلب حمایت راست افراطی بودیک اقدام آشکار س

 .ه استجملگی در همین راستا بود نیز 10بارتاش با بریتها، و ائتالفها و مکزیکیمسلمان

 :ر گزارش به موقع گالوپ آمده استگونه که د همان

دهی این  جغرافیای الگوهای رأی، [یستناسیونال]زب ترین حترین و بدناماحوال وقیح ی در بررسی و مطالعه

ها در مناطق را پروتستان لی آدولف هیتلرسیاسی حزب سوسیالیست م حامیانسازد که آشکار می نکته را

از این رو، .  دادندهای کوچک در مناطق شهری تشکیل میسرمایهرتبه و صاحبان  روستایی، و کارمندان دون

ون نیز داشتند، و در میان مذهبینای به حمایت از حزب نازی دستان تمایل ویژهنه ثروتمندان و نه تهی

 11.مهم بود در حمایت از هیتلر وابستگی به هویت معینی در کلیسا

این  بررسی همیلتن، کلّاً ی بر پایه.  گنجندواضح این است که حامیان ترامپ در این الگوی کلی می ی نتیجه

بود که از هیتلر ( بورژوازی به عبارتی خرده)متوسط  ی های پایینی طبقهاین الیه"نکته پذیرفته شده است که 

کارگر را نیز  ی هیتلر هم چنین اقلیتی از طبقه  12".ای حمایت نمودو حزب وی به طور قطعی و تعیین کننده

                                                           
8
 Evangelical Christians 

9
 “Exit Polls, Election 2016,” CNN, November 23, 2016 

10
اً دست ای عمیقچرای صهیونیسم و شبکه-و-ایجاد شد که حامی بدون چون ٧١١٢بارت در سال است که توسط اندرو بریت Breitbart News Networkاشاره به   

توانست خود را با راست ( ریزی کاخ سفید در حکومت ترامپرییس برنامه)این تارنما تحت مدیریت استیو بَنن .  راستی و حامی و مروج افکار فاشیستی و نژادپرستانه است
 .(م. )افراطی در اروپا و آمریکا همآهنگ سازد

11
 Rothwell and Diego-Rosell, “Explaining Nationalist Political Views,” 2. 

12
 Richard F. Hamilton, Who Voted for Hitler? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982), 420. 
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حمایت از  ی عمدهاما، .  بودند به دنبال خود کشید آبیْ از میان کارگران صاحب امتیاز یقهکه به طور عمده 

 ی دیدگاهی عمیقاً ضد طبقه ی بورژوازی بود که نماینده متوسط یا خرده ی های پایینی طبقهوی از سوی الیه

بزرگ  ی که البته به رغم این همه خود را با سرمایه –کارگر، نژادپرست، و به اصطالح علیه وضع موجود بود 

های علیل، و ها، ارتشیها، روستاییمایت پروتستانهیتلر هم چنین توانسته بود که ح  .همآهنگ ساخت

 13.به دست آوَرَد نیز ها راسالمندان و بازنشسته

حمایت از ترامپ .  ترامپ در ایاالت متحده بسیار روشن است ی بینیم که تشابهات با پدیدهبدین ترتیب می

اگرچه این طبقه  –دار است رمایهس ی کارگر بوده و نه از سوی طبقه ی در قدم اول نه از سوی اکثریت طبقه

های حرکت.  وران اصلی حاکمیت ترام یسم هستندبا ترام یسم به راحتی به سازش رسیده است زیرا که بهره

تر های رادیکالیابی به حاکمیت بالفاصله خود را از شر بخشفاشیستی به طور تاریخی پس از دست

اند رها ساخته و به سرعت به ر رسیدن به قدرت مدد رساندهدها متوسط که به آن ی های پایینی طبقه الیه

 14.الگویی که پیشاپیش در حکومت ترامپ بروز نموده است –یازند بزرگ دست می ی ائتالف با سرمایه

های کلیدی گیامروز دارای ویژه ی به رغم تمامی این تشابهات وسیع، اما، این پدیده در ایاالت متحده

در بسیاری از .  سازداش در اوایل قرن بیستم در اروپا متمایز میآن را از پیشینیانمختص به خود است که 

گان و یا جامه سیاهدر این جا از .  نظیر استها یک شکل منحصر به فرد و در نوع خود بیزمینه

اشیستی در واقع، حزب ف.  نیست یکارها نیز سر و نازی ی گان خبری نبوده، و با گارد حملهجامه ای قهوه

فاشیسم کالسیک، تحت  ی دورهبر خالف  یدر حال حاضر، اقتصاد جهان  15.ای نیز وجود نداردجداگانه

                                                                                                                                                                                           
توان به طور یقین ممکن نیست که ب ٠٣٩٠ر٠٣٩٧های های انتخاباتی در مناطق شهری در آلمان در سالهای انتخاباتی موجود از حوزهگوید که بر اساس دادههمیلتن خود می

با این وجود، این واقعیت که فاشیسم به طور تاریخی ریشه در الیهء پایینی .  نمود( و یا انکار)های پایینی طبقهء متوسط را تأیید گان الیهنقش تعیین کنندهء رأی دهنده
( قرن بیستم)پیرامون عروج فاشیسم در دههء سی ( مارکسیستی مارکسیستی و غیر)ن افتاده در تمامیت نوشتارگا بورژوازی داشته یکی از نکات عمیقاً جا طبقهء متوسط یا خرده

 :برای نمونه نگاه شود به.  و یا در حال حاضر بوده است
Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship (London: Verso, 1974) 

Seymour Martin Lipset, Political Man (New York: Doubleday, 1960) 

 ".بورژوازی در راستای منافع اجتماعی سرمایهء مالی است-دهی خردهای برای به حرکت درآوردن و سازمانفاشیسم وسیلهء ویژه"ئون تروتسکی نوشت که ل
Leon Trotsky, The Struggle Against Fascism in Germany (New York: Pathfinder, 1971), 455. 
13

 Michael H. Kater, The Nazi Party (Cambridge: Harvard University Press, 1983), 252. 

Thomas Chiders, The Nazi Voter (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1983), 157-59, 166-88, 225-

26. 

Jürgen W. Falter, “How Likely Were Workers to Vote for the NSDAP?” in Conan Fischer, ed., The Rise of National 

Socialism and the Working Class in Weimar Germany (Providence, RI: Berghan Books, 1996), 9-45. 
14

 :در این مورد نگاه شود به.  البته ترامپ هرگز آن قدرها هم از جامعهء مالی و طبقهء میلیاردر ایزوله نبوده است  
Robert Hackett, “Here Are the Billionaires Supporting Trump,” Fortune, August 3, 2016. 

15
نباید .  ها الزاماً به این معنا نیست که فاشیسم در چارچوب ایاالت متحده رشد نخواهد نمودهای دههء پنجاه گفته بود که عدم وجود این عاملپال بارَن در سال  

 :نگاه شود به.  دهندسان رخ میهای اجتماعی همواره و در همه جا به یکرفته، و یا این که تصور نمود که پدیدهسوی یک جریان را با اشکال بیرونی آن اشتباه گ و سمت
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-داری انحصاریسرمایه ی بنیاد قرار نداشته، بلکه عمدتاً تحت سلطه داری انحصاری ملتسرمایه ی سلطه

 .قرار دارد الی تعمیم یافتهم

اقتصادی بزرگ قرار سی در میان یک بحران  ی ن در دهه، کشور آلماپس از شکست در جنگ اول جهانی

در .  اش بر اروپا بودمونی اقتصادی و ام ریالیستیاش جهت برقراری هژهتجدید تالش داشت، و در حال

نسبتاً درازی از افول ام ریالیستی را  ی دیربازش بر جهان، دوره ی امروز، با سلطه ی مقابل، ایاالت متحده

.  زمینه سیر متفاوتی را به همراه خواهد داشت این پیش.  با رکود اقتصادی همراه بوده استتجربه نموده که 

سوی رانی مراسم سوگند ریاست جمهوری از که در سخن شعاری ،کاخ سفید "نخست آمریکای" سیاستِ

سلطه بر  ،، امابا خصلت فاشیستی "شکل باززایشی ناسیونالیسم افراطی"، در کنار ترامپ بارها تکرار گردید

 تمام عیار بر سراسر جهان بوده ی طه، بلکه به دنبال برقراری سلرا هدف نگرفته های آناروپا و یا مستعمره

"ام ریالیسم ی مرحلهبارترین مرگْبالقوه به " تواندکه می
 .بینجامد 16

آن را انکار واقعیتی که کاخ سفید  –است  نِئوفاشیسمهای از دیگر تفاوت بحران تغییرات اقلیمیوجود 

انرژی )نفتی  ی و به همراهی جناح سرمایه ء کاخ سفید به جای پرداختن به این مشکل واقعی، با اتکا.  کند می

ناشی از  تغییرات اقلیمی ، بدون هیچ گونه صالحیتی اعالم نموده است کهخواهحزب جمهوری( فسیلی

رابر تمامی جهان ایستاده و در این رابطه در باین حاکمیت مصمم است که .  ندارد های انسانی واقعیتفعالیت

های عمیقی از سوی بولتن دانشمندان اتمی ابراز در این رابطه نگرانی.  علمی را نفی کند ی جامعه اتفاق نظر

صرفاً به این  ،تر کشیدهنزدیک "نیمه شب"را سی ثانیه به  17انهدام اتمی جهانگی ساعت شده که به تازه

 18.های اتمی نیز تعمیم داده شودناباوری چه بسا که به سالح رَدخِگونه دلیل که این 

ایش موجود در کاخ سفید از گر تحلیل درستی نِئوفاشیسمدالیل ارایه شده در باال ب ذیریم که  حال اگر به

.  موجود در ایاالت متحده امر نادرستی خواهد بود به تمامیت دستگاه دولتی تعمیم این تحلیل، اما، است

                                                                                                                                                                                           
Paul Baran, “Fascism in America,” 181. 

های آشکارِ حرکت تردید نشانهگردد، بییای، و یا سواره نظام مهای تودهگان، حزبجامه هر کسی که به دنبال یافتن سیاه"بَرترم گروس نیز در بحث مشابهی نوشت که 
 :نگاه شود به ".خیزشی فاشیسم را نخواهد دید

Bertram Gross, Friendly Fascism (New York: Evans, 1980), 3. 
16

 Donald Trump, “Inaugural Address,” January 20, 2017, http://whitehouse.gov. 

On “Palingenetic Ultra-nationalism” as the matrix of fascist ideology see Roger Griffin, “General Introduction,” in 

Griffin, ed., Fascism, 3-4. 

On “Potentially Deadliest Phase of Imperialism” see István Mészáros, The Necessity of Social Control (New York: 

Monthly Review Press, 2015), 97-120 
17

 Doomsday 
18

 Bulletin of Atomic Scientists, “It is Two and a Half Minutes to Midnight,” news release January 25, 2017. 

http://whitehouse.gov/
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باید که آمیز خویش عمل کند می فاشیستی بتواند بر اساس شرایط خشونت نئو از آن که دولتِ کامالًپیش 

ابزار "های ایالتی و محلی، و آن چه را که غالباً بوروکراسی مدنی، ارتش، حکومتها، کنگره، دادگاه

"ایدئولوژیکی دولت
خویش  درون خطبه  –های آموزشی ها و موسسهشامل رسانه –شود نامیده می 19

داری یا لیبرال در ایاالت با این حال، اما، تردیدی نیست که در شرایط حاضر دموکراسی سرمایه  20.درآورد

با استفاده از عبارت ریچارد  ،در سطح کُلیّت سیستم سیاسیما اکنون .  متحده در مخاطره قرار گرفته است

های مدنی پایه ی مان، در چارچوب دولت و جامعههم ز  21.قرار داریم "فاشیستی پیشا ی مرحله"، در فالک

 .قانونی کماکان وجود دارد ی یافته مقاومت سازمان

 ی نبوده، بلکه یکی از دو شیوه سیاسی ناهنجاریدرک این نکته که فاشیسم به هیچ روی یک کژی و یا 

به  همواره ریداسرمایه ی رفتهطبقات حاکم در کشورهای پیشمدیریت سیاسی جامعه است که  ی عمده

داری از اواخر قرن نوزدهم به این سو، به ویژه های سرمایهدولت  22.حیاتی است امری اندخدمت گرفته

العموم شکل دموکراسی لیبرال را برای مدیریت سیاسی جامعه به کار ام ریالیستی، علی ی های عمدهقدرت

ای متعارضِ اجتماعی بوده است که در آن هها و بخشکه به شکلی مبین تعادلی میان گرایش –اند گرفته

در دست داشتن کنترل  ی ای که به دولت داده شده، به واسطهالنسبهب لاستقالدار، به رغم سرمایه ی طبقه

خواهانه به لیبرال دموکراسی که در مفهوم برابری.  مونی خویش را اعمال کنداقتصادی قادر است که هژه

فراهم آورده است؛ اما، در عین  23ساالریْ گرن وسیعی را برای رشد توانْهیچ وجه دموکراتیک نیست، میدا

تری از های وسیعدادن امتیاز به تودهدموکراتیکی که مبین  اشکال و حقوقوجود  ی به واسطه خود حال

نئولیبرال، اگرچه کماکان در چارچوب مرزهای لیبرال  ی در حقیقت، دوره  24.جامعه بوده محدود گشته است

راه بوده ها همنابرابری شدید افزایش قرن بیستم به این سو با هشتاد ی کراسی باقی مانده، اما، از دههدمو

 25.است

                                                           
19

  “ideological state apparatus”  اصطالحی که نخست از سوی لویی آلتوسر(Louis Althusser)  کار گرفته شددر این مضمون به. 
20

 Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays (New York: Monthly Review Press, 2001), 85-126. 
21

 Richard Falk, “The Dismal Cartography of Trump’s Pre-Fascist State (and Opportunities for Progressive 

Populism),” Mondoweiss, January 26, 2017. 
22

 Samir Amin, “The Return of Fascism in Contemporary Capitalism,” Monthly Review, vol. 66, no 4 (September 

2014): 1-12. 
23

 Plutocracy 
24

 See C. B. Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy (Oxford: Oxford University Press, 1977); Paul 

A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 155; Ralph Miliband, 

The State in Capitalist Society (London: Quartet, 1969). 
25

 Michael D. Yates, The Great Inequality (London: Routledge, 2016). 
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های در دوره.  داری نیستسرمایه ی رفتهاما، لیبرال دموکراسی تنها شکل ممکن حاکمیت در کشورهای پیش

سی، و یا رکود  ی انند بحران بزرگ دهههم –گیرد بحران سیستمیک که روابط مالکیت مورد تهدید قرار می

افزون بر آن، .  شودشرایط برای عروج فاشیسم آماده می –های اخیر مالی در دهه ی و استیالی سرمایه

مونی در انحصاری و ام ریالیسم در رابطه با جدال برای اعمال هژه ی فاشیسم همواره فرآیند کارکرد سرمایه

همواره مونی جهانی، خواه واقعی و یا مفروض، این چنین بحران هژه.  استداری جهان درون اقتصاد سرمایه

گرایی افراطی، و میلیتاریسم افسار گسیخته را هراسی، حمایتناسیونالیسم افراطی، نژادپرستی، بیگانه

 بدین ترتیب است که.  انجامددر خارج می سیاسی-جُغراهای گری در داخل و جدالپروراند که به سرکوب می

 .افتدلیبرال دموکراسی، حاکمیت قانون، و وجود مخالفت سیاسی پایا به خطر می

امیرررد مرررا بررره  "در ایرررن گونررره شررررایط، همررران گونررره کررره برتولرررت برشرررت گفتررره،       

تضررادهای : نمررود کرره صررورت الزم اسررت کرره ایررن پرسررش را مطرررح       در ایررن  26"!تضادهاسررت

تررر ایررن تضررادها بررا بحررران بررزرگ     ی انررد؟  رابطرره در عصررر ترامررپ کرردام   نِئوفاشیسررم ی ویررژه

ترروان بررا اسررتفاده از ایررن   اقتصرراد سیاسرری ایرراالت متحررده و ام ریالیسررم چیسررت؟  و چگونرره مرری     

متحررررررررد و نیرومنررررررررد شررررررررکل داد؟ یتضررررررررادها برررررررره جنرررررررربش مقرررررررراومت

                                                           
26

 Bertolt Brecht, Brecht on Theatre (London: Methuen, 1974), 47. 



 
 ن بالمی فاستراج |کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم     15

 کالسیک فاشیستی سیاسی 1سازیپاک

دموکراسی است نه - بورژوا سمنِئوفاشیمتضاد "ای به پال بارَن نوشت که در نامه ٠٣٠٧پال سوییزی در سال 

 داریِعصر سرمایه داری حاکم درز اشکال سیاسی است که سرمایهفاشیسم یکی ا.  فئودالیسم یا سوسیالیسم

فاشیسم، چه  ی بنابراین، مسئله  2".به کار بگیرد ممکن استهای قدرت انحصاری برای حفظ و تحکیم پایه

آن گونه که .  های دستِ راستی فراتر استرف سیاستز صِاش، ادر شکل کالسیک و یا در فُرم امروزین

است که گسست کیفی میان  "نبه قهقرا رفت"اش به سوییزی نوشت، مسئله بر سر بارَن در پاسخ

کامل دولت  ی توسعه  .زندرا رقم می(  نِئوفاشیسملیبرالیسم و  و در حال میان نئو)دموکراسی و فاشیسم ْ لیبرال

 اشاش نیاز داشته، که الزمهتاریخی به تصرف ابزار دولتی در تمامیت ی ک پروسهفاشیستی به عنوان ی

ملی و یا  ی یابی به سلطهبه نفع دست [دولتی ی گانه سه نیروهای] های مختلفحذف کامل استقالل بخش

 نیرویدر ، به ویژه ها پس از به دست آوردن جای پایی در حاکمیتفاشیست بدین ترتیب،  3.جهانی است

 و گری، تبلیغات دروغین، و ایجاد رعبوحشیو با توسل به قانونی،  های نیمهبه طور تاریخی به شیوه مجریه،

قدرت متوسل شده، که در این میان  ی پارچهکسب یکبه عنوان ابزاری برای در سطح جامعه وحشت 

ه طور مستقیم از آن حمایت نموده ها چشم بسته و یا این که حتا بقانونییا بر این بیتاریخاً بزرگ  ی سرمایه

های فردی و مصونیت نیروهای ها، مصونیتاین چنین غصب قدرت توسط فاشیست ی در نتیجه.  است

 تقریباً به طور کامل تأمین شده بود، ر ناکامل،اگر چه به طو دموکراسی، سیاسی که از سوی لیبرال اپوزسیون

 .روداز میان می

مگر برای  – گرددحفظ می مطلقاً بزرگ فراهم گشته و حق مالکیت ی مایهمنافع سر تحت حاکمیت فاشیسم

، که در این صورت اموال ، جنسی، و یا سیاسی مورد هدف قرار گرفته باشندنظر نژادی نقطه هایی که ازآن

لت دو"ایدئولوژی نازی که در حاکم آن چه را  سیاسیِ یِدر این سیستم، نیرو  4.شودها غالباً مصادره میآن

                                                           
1
سازی سیاسی ترجمه نمود، من از واژهء پاک( یا همآهنگی اجباری سیاسی)توان آن را به انطباق اجباری سیاسی که می Gleichschaltungدر ترجمهء واژهء آلمانی   
ها و غیره توسط اسی و حذف مخالفین در تمامی نهادهای حکومتی، فرهنگی، آموزشی، رسانههای سیسازیام که یادآور روند پاکاستفاده نموده( سازیبه طور خالصه، پاک)

 .(م. )است( شمسی)رژیم اسالمی حاکم بر ایران در اواخر دههء پنجاه و اوایل دههء شصت 
2
 Paul M. Sweezy to Paul A. Baran, October 18, 1952, in Baran and Sweezy, The Age of Monopoly Capital (New 

York: Monthly Review Press, forthcoming 2017) 
3
 Paul A. Baran to Paul M. Sweezy, October 25, 1952, in Baran and Sweezy, The Age of Monopoly Capital. 

تقلیل دهد، اما، ممکن است که این حاکمیت یگانه شکل  کند که اگرچه فاشیسم خواهان آن است که سیستم دولتی را به یک حاکمیت یگانهاش اشاره میبارَن در نامه
نکتهء اساسی این است که ایجاد "وی نوشت که .  دهی شودرا به خود بگیرد، یعنی، ذاتاً الزم نیست که این حاکمیت پیرامون نیروی مجریه سازمان "فاشیسم پارلمانی"

 ".شوندای عرضه میو غیره، جملگی در چارچوب مبارزهء طبقاتی ویژهزدایی، استبداد دولتی، گری عریان، مخالفوحشت، سرکوب-و-رعب
 

گراها داد جنسآیی هموی دستور یورش به مراکز گردِ هم.  گرا را قدغن نمودجنس، هیتلر تمامی تشکیالت متعلق به افراد هم٠٣٩٩تنها چند روز پس از کسب قدرت در " 4
خانهء این انستیتو در هزاران جلد کتاب از کتاب.  به تبعید دایم فرستاده شد( مگنس هرشفلد)لین به غارت رفته، و مدیر انستیتو و به دنبال آن انستیتوی علوم جنسیتی در بر



 
 ن بالمی فاستراج |کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم     16

خویش کار ، هدف دهی شودپیرامون نیروی مجریه سازمان نامیده شده و عموماً بایستی که "(توتالیتر)فراگیر 

بنابراین، دولت فاشیستی در   5.دگذاردست نخورده باقی میرا اقتصادی  های ساختار، ولی پایهقرار داده

ی و فرهنگی را به یک نیروی یگانه تقلیل بوده که ابزار سیاس "(توتالیتر) فراگیررژیم " آلیانگاشت ایده

 ی طبقه روابط العموم سعی در خودداری از دخالت در امور اقتصاد واین سیستم اگرچه علی.  دهد می

هدف غایی دولت   6.ا فراهم نمایدبخش انحصاری ر ی های سلطهدار نموده، اما ممکن است که زمینه سرمایه

حفاظت و ارتقاء  ها بوده، و از سوی دیگرو به زانو درآوردن توده سرکوب از یک سو در تحت چنین شرایطی

ریزی طلبی ام ریالیستی را پی توسعهتا از این طریق  استسرمایه داری، سود، و انباشت روابط مالکیت سرمایه

رژیم فاشیستی بر آن نیست که کل اقتصاد کشور را ملی ": همان طور که موسولینی خود گفته بود.  کند

های سهامی تنظیم نموده همین کافی است که آن را از طریق شرکت.  کند بورکراتیزهده و یا بدتر از آن نمو

های مربوط نظم اقتصادی بوده و دولت صرفاً بخش ی ها تأمین کنندهشرکت... و تحت کنترل نگاه داشت 

ما ": یان مشابهی گفته بود کههیتلر نیز در ب  7".و امنیت میهن را به عهده خواهد گرفت به دفاع، موجودیت

                                                                                                                                                                                           
ی به کار گرفته های غیرقانوناما، تاکتیک.  گرا به شدت از سوی کلیساهای آلمان مورد حمایت قرار گرفتجنسهای همهای قانونی آلمانیسلب مصونیت.  آتش سوزانده شد

 :به نقل از ".شده در این کم ین به زودی در مورد دیگران به کار گرفته شد
Chris Hedges, American Fascists (New York: Free Press, 2006), 201.  See also Ralf Dose, Magnus Hirschfeld (New 

York: Monthly Review Press, 2014) 
5
 See Franz Neumann, Behemoth (New York: Oxford University Press, 1942), 62-82. 

که البته نباید این اصطالح را با ایدهء لیبرالی توتالیتاریانیسم که ) "(توتالیتر)دولت فراگیر "اگرچه .  اش با اقتصاد استاین یک بررسی کالسیک از توسعهء دولت نازی و رابطه
متشکل  "دولت دوگانه"در فاشیسم کالسیک، وجود .  سامان بود-و-سرپارچه باشد بیاش بیش از آن که یکسم بوده، اما در واقعیتآل فاشیایده( بعداً پیدا شد اشتباه گرفت

 آن دولت توانایی گی شود که بر بستربه عالوه، تمرکز قدرت دولتی نتوانست مانع از نوعی از پراکنده.  نما بوداز ابزار دولتی در یک سو و ابزار حزبی در سوی دیگر گونه
 .دهداز دست می* اشاش را در مفهوم هابسیکارکرد کامل

* Thomas Hobbes, Leviathan: Or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and 

Civill (1651) 

See also: 

Slavoj Žižek, Did Somebody Say Totalitarianism? (London: Verso, 2001), 1-3. 
6
تر آن باشد که این تأکید را رسد که درستدر حالی که به نظر می.  است "به طور نسبی مستقل"پوالنزس بر این باور است که دولت فاشیستی از سرمایهء انحصاری   

دهد، اما، تا انحصاری حکومت لیبرال دموکراتیک را ترجیح میاین درست است که سرمایهء .  وارونه کرده و این گونه گفت که اقتصاد و سرمایهء انحصاری قویاً مستقل است
فاشیستی تسهیل گشته باشد حاضر است که به مدیریت فاشیستی  "روبنای"مادامی که در پروسهء انباشت سرمایهء خصوصی و انحصاری وقفه ایجاد نشده و حتا در چارچوب 

 :نگاه شود به.  اقتصاد سیاسی تن دهد
Nicos Poulantzas, Fascism and Dictatorship: the Third International and the Problem Fascism (London: Verso, 

1974), 85 

نگاه .  دهی صنایع در خدمت اهداف جنگ گماشته شدتنها زمانی دچار وقفه شد که آلبرت اس یر در بحبوحهء جنگ برای سازمان[ سرمایهء انحصاری]در آلمان نازی، استقالل 
 :هشود ب

Franz Neumann and Paul M. Sweezy, “Speer’s Appointment as Dictator of the German Economy,” in Franz 

Neumann, Herbert Marcuse, and Otto Kirchheimer, Secret Reports on Nazi Germany (Princeton, NJ: Princeton 

University Press, 2013), 48-60 
7
 Benito Mussolini, “Plan for the New Italian Economy (1936),” in Carlo Celli, ed., Economic Fascism (Edinburgh, 

VA: Axios, 2013), 277-80. 
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ترین، به مناسب ی باید از بازار آزاد به مثابه... مالکیت خصوصی هستیم داری از حفاظت و نگهدار طرف

 8".تنها نظم ممکن اقتصادی حفاظت کنیم عبارتی

گذاشته های رژیم نازی است که غالباً نادیده در حقیقت، چوب حراج زدن به اموال دولتی یکی از آن سیاست

عیار نولیبرالیسم به حاضر اقتصاد که در حال ( "خصوصی کردنِْ باز"یا ) خصوصی کردنِ ی ایده.  شده است

.  داری در آن جا مقدس بود رواج یافتکه روابط مالکیت سرمایه یاول بار در آلمان فاشیسترود، شمار می

موکراتیک را منحل نموده و اقتصاد جنگی د حتا زمانی هم که ساختار فاشیستی دولت تمامی نهادهای لیبرال

ش اعظم اقتصاد آلمان پیش از به قدرت بخ.  نمود، این روابط، اما، دست نخورده باقی ماندرا نهادینه می

سنگ، فوالد و ذغالصنایع هایی از اقتصاد مانند بخش.  هیتلر در دست دولت قرار داشت رسیدن

چند سال پس از به قدرت رسیدن  در طی تنهااما، .  ده بودها به طور عمده ملی شسازی، و بانک کشتی

های تمامی بانک ٠٣٩٢س رده شد، و تا سال فوالد به دست بخش خصوصی  ی هیتلر، شرکت متحده

مکسین سوییزی در یک .  این همه باعث افزایش قدرت و وسعت سرمایه گردید.  خصوصی شد ی عمده

های اهمیت عملی انتقال مالکیت شرکت": نویسدمی هانازی ی لطهآلمان زیر سجانبه از اقتصاد  بررسی همه

ای اش به عنوان وسیلهدار کماکان به خدمتسرمایه ی طبقهدولتی به دست بخش خصوصی این بود که 

برای انباشت درآمد، ایجاد سود و بازگرداندن مالکیت به بخش خصوصی ادامه داده، و افزون بر آن، در 

به فاشیسم و دیکتاتوری نیکوس پوالنزس در   9".ت حزب نازی کمک شایانی نمودقدرت به دس ی قبضه

داری و مالکیت نازیسم مقررات حقوقی مربوط به حفاظت از نظام سرمایه"که،  کنداشاره میاین نکته 

 10".خصوصی را حفظ نمود

برای عروج فاشیسم  دارسرمایه ی اگر خصوصی کردن در صنایع و تمرکز هر چه بیشتر قدرت اقتصادی طبقه

دولت بود که با  ها بر کل ساختارنازیتمام عیار  ی پارچه شدن سلطهاین اما یکدر آلمان امری حیاتی بود، 

دار فراهم سرمایه ی یابی به چنین امری را برای طبقهدست ی دموکراتیک زمینه در هم شکستن نظم لیبرال

است معرف ( "سازیپاک"یا  "وارد خط کردن") Gleichschaltungاین روند که معروف به .  ساخت

                                                           
8
 Hitler quoted in Konrad Heiden, Der Fuehrer (Boston: Houghton Mifflin, 1944), 287; Robert W. McChesney and 
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Harvard University Press, 1941), 27-35.  See also:  
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Perspectives 20, no. 3 (2006): 187-94 
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که  مفهوم عملی روند مزبور این بود.  باشدمی ٠٣٩٩ر٩٣های پارچه شدن نظم سیاسی نو در سالیک ی دوره

های ایالتی و قضاییه، دیوان دولتی، ارتش، و شعبه ی دولت، شامل پارلمان، قوه ی تمامی واحدهای جداگانه

های تمامی ارگاناین سیاست به  از آن، فراتر دغام شده، ودر هم ار سیاسی از نظوالیتی حکومت جملگی 

ها، مدنی، یا به عبارتی نهادهای آموزشی، رسانه ی ابزارهای ایدئولوژیک دولتی در چارچوب جامعه ی عمده

وژی، ترکیبی از ایدئولبا استفاده از  سازی گونْاین هم  11.های صنفی و غیره نیز تعمیم داده شودانجمن

سازی تشکیالت پاک"معموالً با زیر فشار قرار دادن نهادها برای که ارعاب، همکاری اجباری، و با زور، 

را این  سازیپاکها، دو اصل راهنمای ارشد نازیدان حقوقکارل اشمیت، .  به دست آمدهمراه بوده  "خود

"شواییاصل پی"( ٧)، و "هاآریایی نا"بیرون کردن ( ٠: )گونه تبلیغ نمود
، یعنی قرار دادن پیشوا فراتر از 12

بر اساس توضیح .  پوشش قضایی مشروعیت یافت کردن قدرت در این دوره با استفاده از پارچهیک.  قانون

نابود کردن "بود که از طریق  هاگیسازی ایجاد وحدت و از میان بردن آلودهاز این پاکاشمیت، هدف 

 13.آمدمیبه دست  "گونی ناهم

زمان، ولی در دولت و ابزار ایدئولوژیک دولت را به طور هم ی های جداگانهازی در آلمان تمامی شعبهسپاک

تاگ، که تنها یک سسوزی رایشآتش.  ، هدف قرار دادجداگانه چند مرحله یا به عبارتی در چند مکث کیفی

اتفاق  14گهور هیندنبورجماز سوی رییس  ٠٣٩٩ ی اعظم در ژانویهس از انتخاب هیتلر به عنوان صدرِماه پ

بعداً، اما، این فرامین به توسط .  برای صدور دو فرمان اجرایی شدآویز به اصطالح قانونی افتاد، دست

"قانون رفع خطر از ملت و رایش"تفویض قدرت، یا به عبارتی  ی الیحه
، که به هیتلر ٠٣٩٩در ماه مارس  15

بالفاصله پس از تصویب   .یافت داد، مشروعیت فراترییتاگ را مسشیقدرت صدور قانون بدون مراجعه به را

قانون بازسازی دستگاه "در همین زمان   .دستگیری و از میان بردن مخالفین سیاسی آغاز گردید ،این الیحه

به  ی اولین مرحله.  در تمامی دوایر دولتی بود سازینیز گذرانده شد که مجوزی برای اجرای پاک "کشوری
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های سیاسی به استثناء حزب سوسیالیست و با لغو تمامی حزب ٠٣٩٩ ی آوردن در ژوییهزیر خط رهبری در

 16.ملی کارگران آلمان خاتمه یافت

های ها، مطبوعات، و سازمانکنترل و ادغام ارتش، دانشگاه ی، هدف برقرار[سازیپاک]دومِ  ی در مرحله

ویش بر ارتش حرکت نمود، بلکه برای ادغام هیتلر نه تنها برای اعمال کنترل خ.  فرهنگی و اجتماعی بود

اعالم نمود  17حزب نظامی-با نادیده گرفتن خواست نیروهای شبه ٠٣٩٩نازی، در دسامبر  ی ارتش در پروژه

 18."دارداست که حق حمل سالح را  یتنها ارگان کشور"که ارتش 

ها به دکترین نازی دانشگاه جذب روند در نهادهای فرهنگی به بهترین وجهی در "گونینابود کردن ناهم"

بود در اوایل سال  20فیلسوف آلمانی، که رییس دانشگاه فرایبورگ 19گرمارتین هایده.  به نمایش گذاشته شد

گر نیز این هایده.  اش گماشته شدسازی دانشگاه به عنوان مسئولیت اصلیپاک ی رسماً در رأس پروژه ٠٣٩٩

 ء مو اجرا-به-اش موکارانانشگاه و فرستادن گزارش در مورد همبا کمک به سرکوب د به کمال و وظیفه را

ده و در ها، وی به طور نزدیک با کارل اشمیت در ترویج ایدئولوژی نازی همکاری نمودر طی این سال.  نمود

 21.سوزان نمایشی را سرپرستی کردیهودی کمک نموده و کتاب تراشی برای سیاست ضد-دلیل

 ی ام ژوئن تا دوم ژوییهسازی سرکوب خونین در روزهای سینده در روند پاکسوم و تعیین کن ی مرحله

حزب نازی بود که به ویژه پس از مرگ هیندنبورگ در ( گانای جامهقهوه)یورش  ی به دست رسته ٠٣٩٣

کارل .  قانون گردیدبرای صدور بالمنازع هیتلر به عنوان مرجع نهایی  ی اوت همان سال، به برقراری سلطه

از این نقطه .  ن تحول به تجلیل پرداختاز ای "کندپیشوا از قانون حراست می"ای با عنوان شمیت در مقالها

 ی جامعهایدئولوژیک  ی های عمدهفاشیسم بر تمامی نهادهای اصلی دولت و ارگان ی که سلطه به بعد بود

 22.مدنی به طور کامل مستقر شد
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 در روند استقرار حاکمیت ".  بیش مشابهی را دنبال نمودند نیز مسیر کما های فاشیستیدولت ی بقیه

های کارگری، احزاب تنها اتحادیه ،بود[ اشاز همتای آلمانی ترو ناکامل]فاشیستی در ایتالیا که بسیار کندتر 

                23".شدند داخل خط کشاندهبه ها به طور کامل سیاسی، و رسانه

                                                           
23

 Paxton, Anatomy of Fascism, 123. 
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 سازی سیاسی ترامپیستیپاک

بوده و امکان این که در [ قرن بیست]سی  ی یی که رخ داد مختص به اروپای دههبسیاری از آن چیزها

با این حال، نباید نادیده گرفت که در حال حاضر .  شکل مشابهی در حال حاضر رخ دهند نامحتمل است

-داری است که نیازمند انحالل نظم لیبرالسرمایه ی رفتهتحول در مدیریت سیستم پیش نِئوفاشیسمهدف 

است، که آشکارا از  "راست افراطی"گان گزینی آن با حاکمیت نمایندهجایخواهان و  بوده کراتیکدمو

هراسی، خشونت پلیسی، و  گراجنسستیزی، همگرایی، زنْ ْمحیط پرستی، ضدیت با زیستنژادپرستی، ملیت

 .کندافراطی حمایت می ممیلیتاریس

در آن سوی .  وب نیروی کار استارتجاع عبارت از سرک نهایی تمامی این اشکال گوناگون ی اما، انگیزه

سازی تمامی کارکردهای  خصوصی "راست افراطی"اندیشی و تعصبات خشکترامپ به  هایچنگ انداختن

بزرگ، و چرخش به سمت سیاست خارجی ام ریالیستی بیش  ی اقتصاد دولتی، تحکیم و تجدید قوای سرمایه

فاشیستی نیاز به نوع  گیر نمودن یک چنین سیاست نئوجایا این حال، ب.  از پیش نژادپرستانه خفته است

قضاییه،  ی چون کنگره، قوههم –آن بتوان نهادهای مختلف  ی به وسیله سازی داشته کهنوینی از پاک

را به درون  –ها، و نهادهای آموزشی ، رسانههای ایالتی و والیتی، ارتش، ابزار امنیتیسیستم اداری، حکومت

 1.کشانید خط

با زیرِ پا نهادن  توان گفت که کاخ سفیدِ ترامپ در تالش است که تابنابراین، بر اساس کدام شواهد عینی می

داری را به کار فاشیستی مدیریت دولت سرمایه اشکال نئو دموکراتیک،ْ هنجارهای حقوقی و الغاء حقوق لیبرال

ایاالت  نِئوفاشیسمومی فاشیسم را به خاطر آورد که های عمگیگیرد؟  به این منظور، الزم است که ویژه

-می "داری معاصربازگشت فاشیسم در سرمایه"سمیر امین در .  متحده تنها یک شکل خاصی از آن است

 :نویسد

رد  ی همواره بر پایه –حتا بنا به تعریف  –برای فاشیسم  در بحران داریِمدیریت دولت سرمایه

های مدرن بر که تئوری و کارکرد دموکراسی ایفاشیسم اصول کلی . وده استب "دموکراسی"چرای  و چون بی

های انتخاباتی برای تعیین اکثریت، تضمین نظیر پذیرش دگراندیشی، توسل به شیوه – آن نهاده شده ی پایه

و  رهبر برین ی و آتوریته به ملزومات انضباط جمعی تسلیم شدن اصل را همواره با –حقوق اقلیت، و غیره 
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ها، آن گاه، به طور طبیعی با بازگشت جا شدن ارزش به این جا.  سازدکارگزاران اصلی وی جایگزین می

این ادعا که گویا الزم است که به .  کندعی همراه بوده که این تسلیم شدن را توجیه میهای ارتجا ایده

های گیویژه اصطالح و یا به (رسمی) گردن نهادن به مذهب دولتی یا بازگشته، و( "وسطیقرون ")گذشته 

های دهد که به توسط قدرتهای ایدئولوژیکی را تشکیل میبحث ی جوهره کلّاً "ملت"و یا یک  "نژاد"یک 

 2.افتدفاشیستی به راه می

ترامپ در سخنرانی .  کم گرفت تمایالت ناسیونالیستی افراطی و راست افراطی حاکمیت جدید را نباید دستِ

اش، نوشته شد ، مشاورین راست افراطی4ن میلرتیوو اس 3هوری که به توسط استیو بَنَنسوگند ریاست جم

 :اعالم نمود که

های کهن را تقویت نموده و پیمان.... ی نخست را خواهد داشت ا همیشه جااز این لحظه به بعد، آمریک

سالمی رادیکال متحد کرده و آن ه تروریسم او جهان متمدن را بر علی –کنیم ای را ایجاد میهای تازهائتالف

آن  اندازی و غارتباید مرزهای کشور را از دست.... گیتی محو خواهیم کرد  ی را به طور کامل از صفحه

به ویرانی  را دزدند، و بازار کار ماهای ما را میکنند، کم انیکشورهایی که محصوالت مصرفی ما را تولید می

... ، آن چنان که سابقه نداشته باشد ار دیگر بردن را از سر خواهد گرفتآمریکا ب... کنیم  کشند حفاظتمی

آمریکا خواهد بود، و از طریق این وفاداری به  ی هاساس سیاست ما بیعت کامل بستن با ایاالت متحدپایه و 

گر پرستی است، دیات مملو از وطنزمانی که قلب.  دیگر را خواهیم جُست میهن است که ما وفاداری به یک

ما  –نباید ترس داشت .  آمریکای متحد توقف ناپذیر است.... ورزی باقی نخواهد ماند جایی برای غرض

کنند، مردان و زنان ارتش غیور ما، و مجریان قانون از ما حفاظت می.  ایم و همواره خواهیم بودحفاظت شده

ت به دست هم بدهیم، آمریکا را بار اگر دس.  کندتر خدای باال سر است که از ما حفاظت میو از آن مهم

ما آمریکا را بار دیگر سربلند خواهیم .  ما آمریکا را بار دیگر ثروتمند خواهیم کرد.  دیگر قدرتمند خواهیم کرد

عظمت آمریکا را بار دیگر باز خواهیم دیگر -و آری، ما با یک.  ما آمریکا را بار دیگر امن خواهیم کرد.  کرد

 5.گرداند

تارنمای یدئولوژیک و استراتژی سیاسی ترام یسم اساساً کار بَنَن است که پیش از این رییس چارچوب ا

ریزی و مشاور ارشد کاخ سفید است، کسی که هم بوده و اکنون رییس برنامه بارتبریت موسوم به اخبار
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خیراً به شورای امنیت بَنَن که ا  6.نمودچنین در چند ماه آخر مبارزات انتخاباتی کم ین ترامپ را هدایت می

روپرت خارج از کنترل  ن مسلط اماهای جریاملی ترامپ منصوب شده، نقش کلیدی در تهاجم بر علیه رسانه

درونی  ی وی بر حلقه ی نفوذ بَنَن قابل بحث بوده، اما سلطه ی در حالی که درجه  .داشته است 7مرداک

اش را گاهْایج"تایمز ادعا نموده است که او  حاکمیت آن چنان سنگین است که هیئت سردبیران نیویورک

، استیون میلر، بارتبریت در این هنگامه دو ایدئولوگ دیگرِ  8".کندمحکم میبه عنوان رییس جمهور بالفعل 

 ، معاون رییس10و سبستیان گورکا( ، دادستان کل9جف سِشنزهای پروردهو یکی از دست)مشاور ارشد ترامپ 

، نیز به 11به نام جولیا هین بارتبریتاصلی  گرانِْبازییکی دیگر از   .اندنار بَنَن ایستادهامنیت ملی، نیز در ک

گمارده شده که زیر دست بَنَن به عنوان معاون اصلی وی کار کرده، و  "رییس جمهور ی معاون ویژه"سمت 

خواه کنگره را هوریگان جماش به عنوان یک ایدئولوگ راست افراطی این است که نمایندهاصلی ی وظیفه

 12.وارد خط کند

 :اصلی را به این شرح مشاهده نمود ی توان شش مولفهفاشیستی بَنَن می در ایدئولوژی نئو

و  "جهانی شدن"به ویژه در ایاالت متحده، عروج  "داری،بحران سرمایه"نیاز برای غلبه بر  -٠

 را به همراه آورده است؛ "داری خویشاوندی سرمایه"

"مسیحی-غرب یهود"زی بازسا -٧
 داری بازسازی شده؛چارچوب معنوی برای یک سرمایه ی به مثابه 13

 گیرد؛پوست را هدف می پرستی افراطی، که مهاجرین رنگینملت-ترویج قوم -٩

 نِئوفاشیسمکه اسم مستعار  –نامد می "جنبش مردمی جهانی"هویت جویی آشکارا با آن چه که بَنَن  -٣

 جهانی است؛

                                                           
6
 According to Vanity Fair, in August 2016, “Bannon … expressed a wariness about the political genuineness of 

Trump’s campaign persona.  Trump is a ‘blunt instrument for us … I don’t know whether he really gets or not.’” 

Ken Stern, “Exclusive: Stephen Bannon, Trump’s New C.E.O., Hints at His Master Plan,” Vanity Fair, August 17, 

2016. 
7
  Keith Rupert Murdoch های بسیاری را زیر کنترل خویش های عمیقاً ارتجاعی و دستِ راستی که رسانهبا اندیشهداری تبار، سرمایه-یک آمریکایی استرالیایی

 .(م. )دارد
8
 “President Bannon?” New York Times, January 30, 2017. 

9
 Jeff Sessions 

10
  Sebastian Lukács Gorka (م. )شد در یک خانوادهء مجاری زاده( انگلستان)تبار که در لندن -آمریکایی مجاری. 

11
  Julia Hahn بارت شروع کرد و معروف به تبار آمریکایی که کارش را با بریت-پنج سالهء یهودی-و-خبرنگار بیستBannon’s Bannon (م. )است. 

12
 Andrew Marantz, “Becoming Steve Bannon’s Bannon,” New Yorker, February 13, 2017. 

13
 Judo-Christian West 
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یک چین "و  "طلب یک اسالم توسعه"شاری بر این که ایاالت متحده در جنگی همگانی بر علیه پاف -٠

 نامد؛می "جنگی همگانی برای حفظ موجودیت"که خود آن را چیزی  –درگیر است  "طلب توسعه

"فصل چهارم بزرگ"عرفانی  وی شبهو این ایده که گویا عروج راست افراطی به نح -٠
در تاریخ ایاالت  14

 15.ی، رکود بزرگ، و جنگ جهانی دومپس از انقالب آمریکا، جنگ داخلیعنی  –کند گی میتحده را نمایندهم

.  در واتیکان برگزار شده بود به روشنی به نمایش گذاشته شد ٧١٠٣که در سال  وژی بَنَن در کنفرانسیایدئول

 16گی مارین له پنانسه به سرکردهملی فر ی راست افراطی جبهه "گرایی عوام"وی در این کنفرانس بود که 

تر، داری هر چه سرسختسرمایه"وی مدعی شد که .  و حزب استقالل بریتانیا را مورد ستایش قرار داد

زمانی [ ... است]مسیحی -یهود غرب های معنوی و اخالقیپایه"اما، برای این امر نیاز به بازسازی   ".بهتر

مسیحی باور -دارها عمیقاً به غرب یهودتمامی سرمایهتقریباً ...  اش بودداری در اوج شکوفاییکه سرمایه

اش از او هایآلمسیحی را در دفاع از ایده-توان غرب یهود( باوری گیتی)سکوالریسم [ اما... ]داشتند 

 شان،و سروران "خواهان وابسته به دستگاهجمهوری"ها نبوده، بلکه از نظر بَنَن دشمن تنها لیبرال  ".گرفت

افراد "ها دشمنان واقعی این.  نیز در صف دشمن جای دارند( "داری خویشاوندیسرمایه" نمروّجایعنی 

در جنبشی که وی معرف آن است قرار نبود که نژادپرستی در .  بودند "کارگر ی متوسط و طبقه ی طبقه

رفته به  رفته" آیندردِ هم میپرستانه گهمان ابتدا نفی شود، بلکه به موازات این که مردم در یک اتحاد میهن

جنگی مهم در شُرُف وقوع ": گیرداین همه در چارچوب یک جنگ صلیبی جای می  ".بازدنوعی رنگ می

 17".بریمخواهید دید که ما در جنگی با ابعادی سهمگین به سر می... جهانی است  است، جنگی که سراسر

-های ژولیوس ایایدهگرانه از ای حمایتبه شیوه بَنَنبود که این  پاسخ و پرسش ی ین نکته در جلسهترمهم

بوده، و پس از  بخش و هوادار موسولینی و س س هیتلرکه الهام یاد کرد، فاشیستی ، فاشیست ایتالیایی18الوُ

که از وی  –سر برآورد  بار دیگر اروپا نِئوفاشیسمگرای پایان جنگ دوم به عنوان عنصر رهبری جنبش سنت

                                                           
14

  Great Fourth Turning – منظور وی از فصل چهارم اشاره به فرا رسیدن فصل .  کندبَنَن از این معنا به عنوان فرا رسیدن روز به اصطالح محشر استفاده می
چون عیسا مسیح که ظهور کرده باشد، اند که همگاه آمادهاش در سر بزنهای راست افراطیپالکیزمستان بوده که با خود به اصطالح ویرانی را به همراه داشته و بَنَن و هم

قرض گرفته  ”Fourth Turning“بَنَن این به اصطالح تئوری تاریخی را از کتابی با عنوان .  نجات و رستگاری را به ارمغان بیاورند( هاالبته فقط سفیدپوست)برای مردم 
 .(م(. )William Strauss and Neil Howe)است 

15
 Gwynn Guilford and Nikhil Sonnad, “What Steve Bannon Really Wants,” Quartz, February 5, 2017; Steve Reilly 

and Brad Heath, “Steve Bannon’s Own Words Show Sharp Break on Security,” USA Today, January 31, 2017. 
16

 Marion Anne Perrine “Marine” Le Pen 
17

 Steve Bannon, Remarks via Skype at the Human Dignity Conference, The Vatican, summer 2014, transcribed in 

J. Lester Feeder, “This is How Steve Bannon Sees the World,” Buzzfeed, November 15, 2016. 

 
18 Giulio Cesare Andrea Evola Baron گفت که وی فاشیست  ٠٣٠٠اش در سال وی در محاکمه.  های فاشیست در تاریخ ایتالیا بوداز متنفذترین نژادپرست

 .(م. )فاشیست است-نبوده، بلکه سوپر
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ال در وُای  19.طلبی نژاد سفید در ایاالت متحده ساخت-ریچارد اس نسر، رهبر جنبش برتری قهرمانی برای

 تر و جسورترکه بسیار رادیکالداشتیم ما به فاشیسمی نیاز .  فاشیسم بسیار ناکفاست"سی گفته بود،  ی دهه

و در آن جایی  شدهخالص ساخته کامالً  که حقیقتاً مطلق بوده و از زور ؛ فاشیسمیباشد از این که هست

فاشیست خوانده نخواهیم شد، مگر آن که  ما هرگز ضد... وجود نداشته باشد  برای هیچ گونه مماشات

 گراهااش خواست که سنتهای پس از جنگوی در نوشته.  فاشیسم بنامیم را ضد فاشیسم سوپربخواهیم 

های به گیدر عوض بر ویژه "خودداری کرده، "فاشیست نئو"و یا  "فاشیست"صفت  پذیرشصرفاً از "

هدف .  سنت اروپایی پیوند زنند "آریستوکراتیک"های اصطالح مثبت خویش تأکید نموده و خود را به ارزش

به   ".جوها وحدت ایجاد کنیمجنگباید که میان می".  نو و معنوی بود "یک اَبَرقدرت اروپایی"وی خلق 

( سرزمین پدری(یت سنتی به مفهوم قدرت معنوی ملت حاکم قصد نهایی وی بازگرداندنعبارت دیگر، 

 20.بود

 گوید کهاست، می "پرستی افراطی باززایی ملت"غ بلّدار و مُوُال، خود نیز قویاً طرفراستا با ایْ بَنَن که هم

پرستی ْ ملت ی به ویژه به آن مفهومی که حامی شالوده... گرایی سنت"باید که می "مسیحی-یهود غرب"

 ی تاریخ طوالنی مبارزه"احیاء  از همه تروی در کنفرانس واتیکان اعالم نمود که مهم.  احیاء کند را "ستا

-وُال میحاکمیت از منظر ای ی بَنَن هنگام بحث بر سر مسئله.  است "مسیحی بر علیه اسالم-غرب یهود

در بعضی کشورهای جوی حاکمیت مستقل هستند، به ویژه  و در جستهایی که از نظر من آن": گوید که

اما، همان گونه که وی بالفاصله روشن نمود، این امر   ".پرستی هستندْ معین، در واقع خواهان استقرار ملت

 21.اش استو دولت در شکل و شمایل کنونی "سیاسی حاکم ی طبقه"نخست نیازمند تخریب  ی در وهله

فاشیستی  راه انداختن یک استراتژی نئو ید ترامپ بر این باور است که اختیار بهتا مادامی که کاخ سف

تردید شاهد سازی، در راستای خطوط کلی که در باال بدان اشاره شده، را به دست آورده است، بی پاک

تهاجمی که تمامی  ابزار ایدئولوژیک آن خواهیم بود؛ های دولت وجانبه بر علیه تمامی شعبهتهاجمی همه

انداز ردیده و افزایش قدرت ریاست جمهوری به میزان وسیعی در چشمهای سیاسی و حقوقی را در هم نونرم
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 Bannon, Remarks at the Human Dignity Conference, Jason Horowitz, “Steve Bannon Cited Italian Thinker Who 

Inspired Fascists,” New York Times, February 10, 2017. 
20

 Julius Evola, “Fascism, Myth and Reality” and “The True Europe’s Revolt Against the Modern World,” in 

Griffin, ed., Fascism, 317-318, 342-44; Paul Furlong, Social and Political Thought of Julius Evola (London: 

Routledge, 2011), 77, 89. 
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 Bannon, Remarks at the Human Dignity Conference. 



 
 ن بالمی فاستراج |کاخ سفید در اشغال نئوفاشیسم     26

بسیاری گواه بر این است که در مدت کوتاهی که حکومت  ی در حقیقت، شواهد اولیه .قرار خواهد گرفت

دولت  ی های عمدهتمامی بخش.  گیری کرده استجدید به قدرت رسیده فرهنگ سیاسی تغییرات چشم

هفت ژانویه که ورود مهاجرین از هفت کشور  و فرمان اجرایی صادره در بیست.  اندهمورد تهاجم قرار گرفت

ترین اقدام ترامپ بود که البته به خاطر تظاهرات و ده بود، شدیدنشین را بالدرنگ قدغن نمومسلمان

ترامپ این مسئله خشم .  های فدرال لغو گردیدهای وسیع در سراسر کشور، به سرعت توسط دادگاهاعتراض

دست به  نامشروع جلوه دهد به اصطالح اشهواداران را در نظر هادادگاه را برانگیخته و برای آن که تصمیم

مقدماتی در راستای به خط  توان به عنوان تالشاین حرکت وی را می  .قضات زد به حمله و توهین

 22.قضاییه دید ی درآوردن قوه

ترامپ سعی  در این فرمان تازه.  مپ در ماه فوریه دنبال گردیدادادها با فرمان دیگری از سوی تراین رخ

محمل  نمود که تا برای اخراج وسیع نزدیک به یازده میلیون ساکنین به اصطالح غیرمجاز در ایاالت متحده

شود حتا شهروندانی را هم شامل می ،این فرمان بدون در نظر گرفتن شرایط سنی.  پا کند و قانونی دست شبه

این فرمان قرار بود   .هستندنیز کاری بزه ی د و فاقد هر گونه پیشینهانمدت در این کشور زیسته النیکه طو

یک دیوار عظیم، بسیار "اش خطاب به کنگره فوریه ٧٢رانی ساختن آن چه که ترامپ در سخن ی که با وعده

 دار سیاسی و حقوقی، تعداد صد-و-در این گیر.  نامیده بود تکمیل گردد "ما یعظیم در امتداد مرزهای جنوب

است  مانده خالی( رو بود به دو برابر آن چه که اوباما در زمان روی کار آمدن با آن رو)سه کرسی قضاوت   و 

ها را به نحوی بازسازی کند کارکرد دادگاهسازد که تا که بهترین فرصت را برای حکومت ترامپ فراهم می

 23.گری را تقویت کندمال نموده و سرکوبن اساسی را پایکه تا بتواند حقوق مندرج در قانو

هفده  متشکل از صدها هزار کارمندِ "اطالعاتی، ی جامعه"تصادم ترامپ با دستگاه امنیت ملی یا به اصطالح 

اش در دوران مبارزات مختلف، تقریباً بالفاصله پس از روی کار آمدن وی آغاز گردید؛ امری که مقدمه آژانسِ

( ٧١٠٢)ترامپ در اواخر ژانویه .  بود های اطالعاتی نوشته شدههای متناوب وی به آژانسی با حملهانتخابات

در این .  و شورای امنیت میهن زد دهی شورای امنیت ملیسازمان به باز ای دستنامهبا صدور بخش

 ی یت در کمیتهنامه مدیر سازمان سیا، مدیر سازمان اطالعات ملی، و رییس ستاد مشترک از عضوْ بخش
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 Anjali Singhvi and Alicia Parlapiano, “Trump’s Immigration Ban: Who Is Banned and Who Is Not,” New York 

Times, February 3, 2017; Ben Rosen, “Up Close and Personal: How Trump’s Attacks Against the Judiciary Are 

Different,” Christian Science Monitor, February 9, 2017. 
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 Philip Rucker and Robert Barnes, “Trump to Inherit More than 100 Court Vacancies, Plans to Reshape Judiciary,” 

Washington Post, December 25, 2016; “Trumps Order May Mark 11 Million Undocumented Immigrants for 
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ریزی روسای شورای امنیت ملی و شورای امنیت میهن برکنار شده، و در عوض، شخص بَنَن، رییس برنامه

اما، فشار عمومی حکومت ترامپ را مجبور به تغییر   .روسا معرفی گردید ی ید، به عنوان عضو کمیتهکاخ سف

ترامپ برای  ی دسته و  نیت دارابقا گردید، ولی روسا  ی عقیده داده و مدیر سازمان سیا به عنوان عضو کمیته

یک ترامپ زمان، هم  24.تضعیف ساختار موجود قدرت در دستگاه امنیت ملی در این مانور کامالً آشکار بود

سیاست خارجی از  ی ایجاد نمود که نشریه 25ابتکارهای استراتژیکای را به نام گروه جداگانه ی سازمان سایه

رِد به بَنَن و جَ سرپرستی این سازمان.  ت ملی نام برددر داخل شورای امنی "توطئهگروه "آن به عنوان 

به  ین گروه است که به خاطر اصرارش برگورکا یکی از عناصر کلیدی در ا  .س رده شده است 26کوشنر

 27.که از نظر او در سراسر جهان رخنه کرده شهره است "جهادگرایی جهانی"انداختن جنگی بر علیه  راه

ثباتی در دستگاه امنیت ملی و به درون خط کشاندن آن پاسخ تالش دستگاه حکومتی ترامپ برای ایجاد بی

چند هفته گردید که در مدت تنها  "ابزار امنیتی"از درون  یمشابهی را در شکل درز و افشاء در ابعاد وسیع

 با فلین به دلیل اختالف نظر عضاًاین امر ب.  ترامپ را به زیر بکشد مشاور امنیت ملی توانست مایکل فلین

-جُغراحرکت ناگهانی ترامپ و بَنَن برای تغییر سمت دادن به ژست .  تر بودخواهان سنتیو جمهوری پنس

ایاالت متحده با فاصله گرفتن از یک جنگ سرد تازه با روسیه و روی آوردن به سمت نبردی جهانی  سیاسی

اگرچه ترامپ به خاطر ایجاد .  های موجود گردیدت یافتن تنشو چین باعث شد "اسالم رادیکال"بر علیه 

مانده ها پر کرده، اما، کماکان با دستگاه امنیت ملی سرشاخ اش را با ژنرالهمگنی با ارتش دستگاه حکومت

 .است

میلیاردری که بیشتر موسس و مدیر عامل شرکت سربرس و ، 28در اواسط ماه فوریه، ترامپ از استیو فاینبرگ

است، خواست که در رأس گروه تحقیقی قرار گیرد که کاخ خودکار مشهور  های نیمهخاطر فروش تفنگبه 

حرکتی که وسیعاً به  –های اطالعاتی ایاالت متحده ایجاد نموده است سفید به عنوان تحقیق در امور آژانس

  .رناتیو نگریسته شده استهای یک قدرت آلتابزار اطالعاتی و تالش برای بنای پایهکشیدن چالش به عنوان 
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کشتار بیست   .کندرا تولید می 29مسترخودکار بوش نیمه ای است که تفنگشرکت سربرس صاحب کم انی

که با استفاده از این سالح  ٧١٠٧در سال  30تیکتابتدایی در کنه ی سال در یک مدرسهکودک و شش بزرگ

گذاری در صنایع تولید این، اما، سربرس سرمایه به رغم.  انجام شد برای شرکت سربرس ننگ بزرگی آفرید

کاری است که میلیاردها دالر از طریق پیمان 31کورپدین کارو صاحب شرکت پیمان اسلحه را افزایش داده

در  اشاز کارمندان ارتش خصوصی احتماالً، فاینبرگ.  نظامی برای حکومت ایاالت متحده به جیب زده است

با توجه به ماهیت جنگ قدرتی که در جریان است کامالً .  سود خواهد جُستملی دستگاه امنیت  "بازپرسی"

 32.سازی جامعه اطالعاتی ادامه یابدمحتمل است که تالش کاخ سفید در راستای پاک

 ٢/٧دولت فدرال بیش از .  سازی مصون مانَدتواند از این پاکابزار حکومتی نیز نمی ی از سوی دیگر، بقیه

گفته است  ،پا قرص ترامپ و از هواداران پر، 33نیوت گینگریچ.  غیرنظامی در استخدام دارد میلیون کارمند

، از کارگزاران قدیمی حزب 34راجر استون ".ها ضد ترامپ هستندپنج درصد بوروکرات و نود"که 

ید کافی ه ترامپ در کاخ سفتعداد وفاداران ب"ریزان دستگاه ترامپ گفته است که خواه و از برنامه جمهوری

های نخست ترامپ در بازار هفته به عالوه، در آشفته.  که بنابراین نیاز فوری به تغییرات پرسنلی دارد "نبوده

، برای بیش از پانصد مقامی که مجلس سنا به تصویب "وفاداری"کاخ سفید و نگرانی در مورد عدم وجود 

با .  کی برای پر کردن جاهای خالی شده استرسانده حکومت ترامپ تا کنون تنها موفق به یافتن تعداد اند

 ترامپ را متقاعد نموده است که ی دسته و ، داراین حال، درز و افشاء اخبار به مطبوعات از درون دستگاه

کرس رادی،  ی بنا به گفته.  تاس ترین وظیفهفوری برکنار کردن کارمندانی که در خط حکومتی قرار ندارند

دستگاه اداری فدرال ماشین قدرتمندی است "اورین و دوستان نزدیک ترامپ، عامل نیوزمکس و از مشمدیر

 35.خوانی نداردافراطی هم-راست ی یعنی که با برنامه – "های جریان مسلط قرار داردکه طبعاً زیر نفوذ ایده
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که  بَنَن خود اعالم نموده است.  این همه بخشی از تهاجم عمومی بر علیه دستگاه اداری غیرنظامی است

انهدام دستگاه اداری "راه برده و  "ناسیونالیسم اقتصادی"در راه بوده، که به عروج  "نظم سیاسی نوینی"

در نبردی  "انهدام"یابی به این دهد که حکومت برای دستوی ادامه می.  را در پی خواهد داشت "موجود

زیست برجسته  در سازمان محیطتخریب دستگاه اداری غیرنظامی بیش از همه   36.دایم به سر خواهد برد

ترامپ در .  توان تخته نمودترامپ درب تمامی دوایر آن را می ی دسته و بوده است، زیرا که از نظر دار

حکومت وی این است که از مقررات دولتی  ی داری گفت که برنامهسرمایه گانبرخی از سرکرده مالقاتی با

وراء مهارزدایی مالی، نقشه این است که   37.بکاهد "ا حتا بیشترپنج درصد و ی و هفتاد"بر سرمایه به میزان 

 .داران محیط زیست در دیوان فدرال مورد هدف قرار دادمحیطی را به همراه طرف به ویژه مقررات زیست

و یکی از  ،هوایی و تغییرات آبانکار  ی ، ارگان عمده39رییس انستیتوی تجارت آزاد که ،38مایرن ایبل

آزادی  ترین خطر برایبزرگ"را محیطی  جنبش زیست محیطی است، پ در امور زیستتراممشاورین کلیدی 

آن چه که او خوانده، و دانشمندان اقلیمی و دیگر عناصر وابسته به  "در دنیای مدرن انباریْ و ثروت

"تاریا متخصص"
ل تا آن ایب  .ها از دستگاه حکومتی مورد حمله قرار داده استنامد را با هدف حذف آنمی 40

این   41.نامید "گراییهای چپوری-دری"پاپ را پیرامون تغییرات اقلیمی  ی نامهبخشجا به پیش رفت که 

 ٧١ر٧٠برای توجیه کاهش  حاضر ها که در پیروزی انتخاباتی ترامپ بسیار موثر بوده در حالاظیگونه لفّ

ملی اقیانوس و  ی اداره ی ودجهست و هفده درصد کاهش از بزی-سازمان حفاظت محیط ی از بودجه درصد

 .شودهوا به کار گرفته می

از نظر علمی تقریباً به طور همگانی پذیرفته شده، ، که را های انسانیتغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت ترامپ

تغییرات  ی زیست و منکر دوآتشه ، رییس کنونی سازمان حفاظت محیط42اسکات پروایت.  نامید "بازیحقه"

ترین دشمنان این سازمان بوده که به منظور سد کردن مقررات ه طور تاریخی یکی از سرسختاقلیمی، ب
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، فرماندار پیشین 43ریک پری  .گی وضع شده از سوی این سازمان بارها آن را به دادگاه کشانده استآلوده

رشناس است که های سشده نیز یکی دیگر از انکار کننده انرژی گذاشته ی خانهکه در صدر وزارت  تگزاس

که  ای شدخانهوزارت تر خواهان حذف همینوی پیش  .ما در حال سرد شدن است ی حتا گفته که سیاره

 و ای از سوی دارنامهجایی در کاخ سفید، پرسش به در خالل جا.  شسته شده بوددر صدر آن نخود اکنون 

اش شناسایی آن دسته از کارمندانی بود فترامپ به تمامی کارکنان وزارت انرژی فرستاده شد که هد ی دسته

.  ریزی شده بودکه آشکارا برای ارعاب دانشمندان طرحامری تغییرات اقلیمی کار کرده بودند،  ی که در زمینه

هستند در ارتباط با حفاظت از محیط زیست که های مختلف حکومت فدرال رود که در ردهانتظار می

کنند به طور کامل حذف رات بسیاری که مستقیماً در این رابطه کار میوسیعی صورت گرفته، و ادا ی تصفیه

خواهان در کنگره قانون جمهوری.  سر فرود آوردن زیر فشار قرار بگیرندشده و کارمندان مربوطه برای 

یافت آن حقوق کارمندان حکومت فدرال به یک دالر در سال کاهش می ی را که بر پایه ٠٢٢٠منسوخ سال 

برای ارعاب  به عنوان سالحی کنگره بیرون کشیده و ی خاک گرفته  و  های گردخانه ز صندوقااخیراً 

ترامپ اعالم نمود که  ی دسته و جایی در کاخ سفید، دار به در خالل جا.  کشندرخ میکارمندان حکومتی به 

ترین مرکز بزرگاضر در حال حمتعلق به ناسا، که احتماالً  44موضوع کارِ انستیتوی مطالعات فضایی گادرد

در این تردیدی نیست که .  بررسی اعماق فضا تغییر خواهد نمودتحقیقات اقلیمی در سراسر جهان است، به 

شود،  در تحت شرایط حاضر علوم اقلیمی که در تضاد با استراتژی نخست آمریکای کاخ سفید دیده می

 45.های حکومتی عمالً غیرقانونی اعالم گرددسازمان

های قانونی آشکار است که حکومت ترامپ آماده است که تا با زیرِ پا نهادن تمامی نُرمکامالً 

یکی از .  باوری را، بر خالف نظر اکثریت جامعه و در تضاد با نیازهای سیاره، به خاک بکشاندْ محیط زیستْ

 ی سیس خط لولهمهندسی ارتش دستور داد که تا تأ ی رسته این بود که بهاولین اقدامات دستگاه ترامپ 

با تغییر تصمیمی که قبالً گرفته شده بود و با زیر پا .  "در کوتاه مدت مرور نموده و تصویب کند"دَکوتا را 

ها برای حفاظت آب، این خط لوله قرار است که از زیر بومی ی محیطی و مبارزه نهادن منافع زیست

 حال که حکومت فدرال دست در دست.  دمیسوری در استندینگ راک، دَکوتای شمالی، بگذر ی رودخانه
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، تردیدی حکومت ایالتی دَکوتای شمالی حاضر است که این پروژه را به هر قیمتی که شده به انجام برساند

 46.نیست که هر گونه اعتراضی نسبت به انجام این پروژه با زور سرکوب گردد

  .دهدحکومت ترامپ به دست میسخن گفت که تعریف درستی از  "ابزار سرکوبی"در مورد  47کرنل وست

فاشیستی آن  این همان بُعد نئو"رانی در انستیتوی دوباس دانشگاه هاروارد گفت که، وست در یک سخن

.  این آدم به دنبال بعضی از ماها نیز خواهد آمد.  این جا سخن صرفاً بر سر حمله به مطبوعات نیست.  است

ل بسیاری از مبارزین راه آزادی بی نام و نشان از هر رنگ و باید مثل دوباس، مثل فردریک داگالس، و مث

من به سهم خویش هرگز اجازه نخواهم داد که دانالد ... توانیم به پا خیزیم نژادی، ما نیز باید بگوییم که می

چه  شخص نیست که این حکومت چگونه و باهنوز م  48".به هنجار برسد اشفاشیستی نئو ی ترامپ و پروژه

جرینی که فاقد مدارک ابعاد وسیع اخراج مها ، اما از هم اکنونین سرکوبی را به راه خواهد انداختنسرعتی چ

تردیدی نیست که   .شود کامالً آشکار استها اعمال میو نژادپرستی آشکاری که بر علیه آن قانونی بوده

ین پوست به کار خواهد های رنگرا برای به حبس کشیدن توده "جدایی نژادی نوین"حکومت ترامپ سیستم 

امری که توسط سِشنز  –های فدرال تأکید نموده است تر زندانسازی هر چه بیش-وی بر خصوصی.  گرفت

عموماً به سعی  –یک هزار امضاء  و چهل و پیش از انتخاب ترامپ، طوماری با صد.  شودریزی میبرنامه

هم مهم  حیات سیاهان"واسته شده بود که جنبش به کاخ سفید اوباما فرستاده شد که در آن خ -بارت بریت

"است
برگزاری انتخابات این  خود ترامپ نیز پیش از.  های تروریستی گنجانده شودسازمان ی در سیاهه 49

در گام  دست به اقدام زده و ه بود کهتان کل کشور خواستاز دادس نامیده بود و "خطر"را یک  حرکت سیاهان

وی هم چنین خواستار   ".چون که خیلی چیز بدی هست [در آورد] نترلک[ این جنبش را زیر]" نخست

 50.ه بودبندی نژادی وسیع توسط پلیس در سراسر کشور شددسته

های حکومتی پیرامون به اصطالح آزادی مذهبی که در دست تهیه بوده نویس یکی از فرمانبر اساس پیش

رسی به کاال و ی تحت عنوان آزادی مذهبی برای دستاست، استثناءهای قانونی بسیارو به بیرون درز نموده 
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، و حفاظت افراد متعلق به هاجنسگی، ازدواج همگیری از حاملهخدمات در رابطه با سقطِ جنین، پیش

LBGTQ
که توسط  53نیل گورسچ  52.گذارددر نظر گرفته شده که بسیاری از قوانین فدرال را زیر پا می 51

به ولی به اصطالح آزادی مذهبی داران سرسخت کشور معرفی شده، از طرف عالی ترامپ برای کرسی دیوان

 54.است از حقوق مدنی سازیمحرومگرانه و اقدامات سرکوب قانونی برای اِعمال یعنوان محمل

های کارکنان بخش دولتی، در دست های کارگری، به ویژه اتحادیهعلیه اتحادیه جانبهزمان، تهاجمی همههم

خواهان که اکنون به خاطر انتخاب ترامپ به مسند ریاست جمهوری ی تحت سیطره ی کنگره.  ه استتهی

، که را "حق کار" به اصطالح قانون که است نهاد نمودهکند، پیشجمهوری احساس قدرت مضاعف می

 این.  دتصویب برسدر سطح ملی به  ،نبوده های کارگریمالی اتحادیه ی پشتوانه تخریب اش چیزی جزهدف

مجاز به  که ، به این معناخواهد داد سواریْ مفت به تصویب برسد، به کارگران اجازه ، در صورتی کهقانون

باشند  اتحادیه بوده بدون آن که الزامی به پرداخت حق عضویت داشتهدر از حقوق و مزایای عضویت  استفاده

هم اکنون در  "حق کار"به اصطالح ون قان.  ها بحران مالی خواهد آفریدتردید برای اتحادیهامری که بی –

کار که به عالوه، دیوان عالی کشور با تکیه به آراء قضات محافظه.  هفت ایالت به اجرا درآمده است و بیست

های بخش تر به دست آورده و اتحادیهتواند همان نتیجه را شاید هم آساناکنون دست باال را دارند، می

سازی مدارس نیز  خصوصی ی های عمدهیکی از هدف.  اعضا محروم سازددولتی را از حق دریافت عضویت 

کم به هدف غایی این است که اگر نه به شکل قانونی، دستِ.  آموزگاران است ی در هم شکستن اتحادیه

اگرچه   55.پایان گذاشته شود ی دهی نقطهحق مسلم کارگران به سازمان هب در ایاالت متحده طور عملی

چنین عدم های وسیع مردمی و همانتخاب نخست ترامپ برای وزارتِ کار، در پی اعتراضاندرو پازدر، 

این انتخاب به طور کامل در چارچوب در هم گیری شد، اما  خواهان مجبور به کنارههمآهنگی جمهوری

در کاری را  مزد، ایمنی کار، و اضافهپازدر قوانین مربوط به دست.  کارگران بوده است ی جبهه شکستن

 .اش به طور دایم نادیده گرفته و زیر پا نهاده استایهای زنجیرهرستوران
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سازی  خصوصیرا صرف  اشس، انتخاب ترامپ برای پُست وزارت آموزش، میلیاردری که تمام همّبتسی دوا

اصلی دموکراسی در ایاالت متحده  ی آموزش عمومی نموده است، مبین تجاوز آشکاری بر علیه پشتوانه

است که هدفی جز  57های آموزشیو تضمین 56خصوصی-پا قُرص مدارس نیمه و پر از حامیان سدوا  .است

 ی نابود کردن کامل سیستم آموزش عمومی در ایاالت متحده ندارد، سیستمی که وی آن را کوچه

تی های ایالبه طور عمده از سوی حکومت( تا کالس دوازده)مدارس عمومی  ی بودجه  .نامدمی "بست بُن"

این مدارس به حکومت فدرال برای  ی بودجه.  پردازدتأمین شده و حکومت فدرال بخش اندکی از آن را می

.  شوددرآمد در نظر گرفته می های کمآموزانی که دارای ناتوانی بوده و یا برای خانوادهطور عمده برای دانش

های آموزشی در سراسر کشور تخصیص تضمینترامپ، اما، وعده داده است که مبلغ بیست میلیارد دالر را به 

های ایالتی نیز صد میلیارد دالر به این بودجه بیفزایند، مبلغی که داده که فرض بر آن است که حکومت

س مبین این واقعیت است که انتخاب بتسی دوا.  رداشته خواهد شدآموزش عمومی ب ی مستقیماً از بودجه

آموزش عمومی در ایاالت متحده  سازی سیستم حداکثر خصوصی ی ترامپ بر ترویجتأکید دستگاه حکومت

های آموزگاران ، امری که به طور وسیعی بر نابرابری در دسترسی به آموزش افزوده و به نابودی اتحادیهبوده

وی .  کند چیزی فراتر از آن استس دنبال میاما، اهدافی که بتسی دوا.  انجامیدآموزگاری خواهد  ی و حرفه

خواست درونی ما این است که کار فرهنگی به طریقی صورت "سازی مدارس  است که در امر خصوصیگفته 

 58".بر روی زمین را تسهیل نماید مرو الهیپذیرد که فرمانروایی و گسترش قل

ها خود را در واکنش ترامپ به شورشی که در درون خط کشاندن دانشگاهبه ترامپ در  ی دسته و تالش دار

این شورش که به درگیری .  سازدرخ داد به خوبی آشکار می فوریه ماه در اوایل لی کالیفرنیادانشگاه برک

گردید که از سردبیران ارشد  59رانی میلو ییناپولوسجویان با پلیس کشیده شد، منجر به لغو سخندانش

و نفرت ( نژاد سفید طلبی برتری)بوده و به خاطر تمایالت نژادپرستانه ( کاران نزدیک بَنَنو از هم)بارت بریت

رانی ییناپولوس را لغو نمود، سخن ی پس از آن که دانشگاه برکلی برنامه  .پراکنی بر علیه زنان مشهور است
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پیروزی   60.فدرال محروم ساخت ی ترامپ در توییتی نوشت که باید دانشگاه برکلی را از دریافت بودجه

تنها چند روز پس از انتخاب ترامپ، .  ها را برافروختانشگاهافراطی به د انتخاباتی ترامپ آتش تهاجم راست

اعالم نمود که  61چرخش ایاالت متحده ی نقطهسازمان دست راستی به اصطالح غیرانتفاعی موسوم به 

این  ی از جمله نویسنده) نموده که بیش از دویست استاد دانشگاه ز اسامی استادان دانشگاه را تهیهای اسیاهه

 .شودخواهان خطرناکی که باید تحت نظر قرار بگیرند، شامل میگویا به عنوان ترقی را که (خطوط

های جریان مسلط در خط اهداف ای که جهت کشاندن رسانهالعادهحکومت ترامپ برای تالش فوق

ها با رسانه "جنگ دایم"که وی در  است ترامپ اعالم نموده.  دهد برجسته استاش به خرج میفاشیستی نئو

هنوز   ".ترین افراد روی زمین هستنداز جمله ناصادق"ها که ژورنالیست به سر برده و هم چنین گفته است

های جریان مسلط بیش از یک ماه از ریاست جمهوری وی نگذشته بود که وی در توییتی گفت که رسانه

، و .اس.بی.، سی.سی.بی.، ای.سی.بی.ان ی ، شبکهنیویورک تایمزبوده و این که  "دشمن مردم آمریکا"

 هایِاین حمالت به هیچ روی تهاجم منطقی به رسانه  62.هستند "جعل اخبار"های همگی بنگاه. ان.ان.سی

اند نبوده شان نامیده "مدل تبلیغات"آن را  برای آن چه که اِدوارد هرمن و نوآم چامسکی داریسرمایه مسلط

به  گان صاحب قدرتنخبه تبلیغ داری وبُرد سرمایهپیشدر راستای  را اخبار که نیست هم خاطر این به و –

و یا کامالً  حذف نموده از برنامه از مواضع چپ را گونه نقادی، در حالی که هر طور منظم از صافی گذرانده

رداک قرار دارند ریان مسلط را که خارج از کنترل مهای جبلکه، ترامپ آن بخش از رسانه.  رانندبه حاشیه می

از   63.دهدقرار می مورد دشنامهای مدنی گانه و آزادیشان از استقالل قوای سهداریه خاطر جانبآن هم ب

پرده اش را در برابر مطبوعات آشکار ساخته و بیماهیت واقعیترامپ  گردید تا مواردی که موجب ی جمله

 :به موارد زیر اشاره نمود توانمیاز جمله دست به فحاشی و تهدید بزند 

به خاطر [ به میزان تقریباً سه میلیون رأی]یر سوال کشیدن ادعای ترامپ که گویا تعداد آراء کمتر وی ز. ٠

 های وسیع انتخاباتی بوده؛تقلب
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 ی پوشش خبری در ممنوعیت صادره از سوی وی در مورد ورود مهاجرین از هفت کشور عمده ی نحوه. ٧

 اسالمی؛

 .دستگاه وی با روسیه ی های مخفیانهتباطها به اربرخورد رسانه ی و نحوه. ٩

ها خواست مطبوعاتی از رسانه ی وار، بَنَن در یک مصاحبه-های گوبلزدر یک نمایش تکان دهنده از تاکتیک

وی در ادامه با   ".کنندرا ایفاء می اپوزسیوندارند نقش حزب  هارسانه"، و اعالم نمود که "خفه شوند"که 

کوشی هم در -و فاقد هر گونه تیزهوشی هستند، و سخت صفر بوده ها انهصداقت رس"خوانی گفت که -رجز

شماها .  حزب دموکرات اپوزسیون نیست.  شماها نقش حزب مخالف را به عهده دارید. ... کارشان نیست

را باید  "حزب مخالف"از نظر بَنَن، این   ".اندها برای ما حزب مخالف شدهرسانه.  حزب اپوزسیون هستید

این است که باید هدف، آن گونه که نیویورک تایمز اشاره نموده، .  ر سرکوب کرد تا به درون خط بیایدآن قد

 64".بند زند پوزه" شان بر خودها را آن قدر تهدید و ارعاب نمود تا خودرسانه

های فاشیستی است، حزب سازیاصیل پاک ی گر روحیهای نمایانالعادهای که به طور فوقدر لحظه

را منتشر نمود  "های جریان مسلطدهی رسانهبررسی از حساب"ترامپ یک  ی خواهِ تحت سیطرهوریجمه

است، که  های ایدئولوژیکگیریراه کننده، و موضعگم "حقایق"های راه برنده، از پرسش پوشیده پاکه سرا

به طور "و آن را  کند به حرف آمدهحتا رادیوی ملی که معموالً در این گونه موارد سکوت اختیار می

، پولیتیکو، بازفید، و .ان.ان.دقیقاً در پی این بود که نیویورک تایمز، سی  65.نامید "سویهای یکالعاده خارق

های ها به دلیل پوشش به اصطالح نامطبوع از دستگاه حکومتی ترامپ از ورود به جلسهبرخی دیگر از رسانه

ایتد پرس و تایم ه اعمال این گونه محدودیت، اَسوشیدر اعتراض ب)مطبوعاتی کاخ سفید قدغن شدند 

سازی بَنَن حتا راست سنتی را نیز هدف استراتژی پاک  66(.ها خودداری کردندداوطلبانه از رفتن به این جلسه

 ی ویو و ویکلی استاندارد هر دو در زمرهنشنال ری": اعالم نمود که ٧١٠٠مثالً، وی در دسامبر .  گرفته است

 67".ها را نیز نابود کنمگرا هستند، و هدف من این است که آن ای چپهنشریه
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که  ایها، با استفاده از شیوهاش به رسانهعمومی ایدئولوژیک، بَنَن در حمالت ی به عنوان بخشی از مبارزه

ا و ب زبان چپ با به عاریت گرفتن فاشیست بوده، فاشیست و نئو "هایرادیکال" ی های کهنهیکی از تکنیک

با این .  نامددشمن می ها راآن "وطنها و بیشندار کورپوریهای طرفرسانه"مانند  به کار گرفتن الفاظی

نژادپرستی افراطی  متعلق به نژادیْ فرهنگ ملی باززایی نِئوفاشیسمی ایدئولوژیک واقع ی حال، نیروی محرکه

برده از ایاالت متحده به کار میوُال شابه آن چه ایهایی مبه این خاطر است که بَنَن با استفاده از واژه.  است

 "حاکمیت"بازسازی  ی ایده  68.گویدسخن می "جودیت،ملتی با یک فرهنگ و دلیلی برای مو"به عنوان 

بارت تبلیغ افراطی تبدیل شده که از سوی بریت-دهی ایدئولوژی راستملی به یکی از اصول کلیدی سازمان

 69.به مواضع کاخ سفید ترامپ در ضدیت با مهاجرین مورد استفاده گرفته است شده و برای مشروعیت دادن

 ی تحت سیطره بردار بوده ووسیعاً فرمان آمریکا نهفته است که ی ترامپ در کنگرهبخشی از قدرت حکومت 

رهبری حزب  حتا سازیپاک با این وجود، اما،.  خواهان قرار داردراستی جمهوری ایدئولوژی دست

به عنوان  استخدام جولیا هینیکی از عالیم این واقعیت .  خواه را نیز دست نخورده نخواهد گذاشت جمهوری

اش بر علیه پال به خاطر حمالت عنان گسیخته بودهبارت کارمندان بریت یکی از ازاو که  . معاون بَنَن است

نَن خواسته است به رهبری حزب با این کار، بَ.  زد استزبان خواهجمهوری گان حزبن و دیگر سرکردهرایَ

  .هُشدار داده باشد که اگر نخواهند بازی را آن چنان که باید انجام دهند چه عواقبی در انتظارشان خواهد بود

های داری که خواسته بودند عکسمادران داغ"از  وی تر پال راین را به این متهم کرده بود کههین پیش

و از صحنه  روی برتافته "به او نشان دهند نداهمرزهای باز او کشته شد ی هکه به خاطر برنام شان رافرزندان

وی را هم نموده، و تم داری خویشاوندی استکه وابسته به سرمایه "وطنیبی"او رایَن را به .  گریخته بود

تراتژی در این جا اس.  خوانده بود "اباتی برای انتخاب هیالری کلینتنانتخ ی ها مبارزهماه"طراح اصلی 

خواهان مجلس به واشنگتن پُست تعدادی از جمهوری": خواه کامالً روشن استسازی حزب جمهوری پاک

ها، به این برای استفاده از وی جهت اعمال فشار بر آن ت هین عالمتی است از طرح بَنَنگفتند که دخال
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های ر صورت نیاز تهییج پایهرهبران منتخب حزب و د ی آتشین در بارههای ترتیب که او با نوشتن گزارش

 70".هایی را که برای ترامپ اولویت دارند به سرعت از تصویب بگذرانندالیحه ها را وادار سازد کهحزب، آن

ده از یک سو، و از سوی دیگر از کار سنگینی که ریاست جمهوری در ایاالت متحده با خود حمل کر ی وزنه

 ی از جمله دالیل اصلی دغدغهاز دیرباز  اساسی ایاالت متحده گانه در قانونتفکیک قوای سه افتادن اصل

 ی سه دهه-همان گونه که در دو.  دست دهد به فاشیست عروج یک کاخ سفید نئوخاطر عمیقی است که از 

زیر پا نهادن اصل قانون اساسی ایاالت متحده که حق اعالن جنگ را تنها در اختیار ایم، گذشته شاهد بوده

 ی الیحهچون افزون بر آن، با تصویب لوایحی هم.  شده استبه امر رایجی تبدیل اده است، کنگره قرار د

مجریه در قرن حاضر تا کنون به میزان بسیار  ی و معیارهای دیگری که اتخاذ شده، قدرت قوه 71وطن پرست

 ٧١٠٠در سال  72لیاختیارات قانونی دفاع م ی الیحه ء باراک اوباما هنگام امضا.  زیادی افزایش یافته است

شهروندان آمریکایی را بدون رأی محکمه "قدرت آن را دارد که  مجریه ی نمود که در حال حاضر قوه تأیید

و حقوق فردی تضمین  یعنی که حفاظت هیئت منصفه "نگاه دارد،برای مدت نامحدود در بازداشت نظامی 

امر به روشنی قدرت ریاست جمهوری را در  این.  اندگی از میان رفتهشده در قانون اساسی به همین ساده

قضاییه در موارد دایماً  ی قضاییه به شدت افزایش داده، و روند حذف بازنگری و بررسی قوه ی قوه برابر

 ی گانهرا دنبال نموده که به طور جدی امر تفکیک قوای سه "امنیت ملی"به اصطالح  ی گسترش یابنده

این چنین افزایش قدرت ریاست جمهوری چرخش ناگهانی .  وده استمصرّح در قانون اساسی را تضعیف نم

اگرچه، اوباما خود در .  سازددولت به سمت دیکتاتوری را، آن هم در لوای به ظاهر قانونی، کامالً میسر می

بازداشت نظامی شهروندان آمریکایی را  ی این الیحه گفته بود که وی اجازه ی و هنگام امضا ٧١٠٠سال 

ترین مهمگسست از [ چنین مجوزی]"وی  ی که به گفتهزیرا قانونی صادر نخواهد نمود،  ی کمهبدون محا

حق قانونی روسای جمهوری آینده را در  اوباما، اما،  ".یک ملت خواهد بود ی ابههای ما به مثسنن و ارزش

قانونی که حقوق  ی اتخاذ چنین تصمیمی مورد پرسش قرار نداده و برای عدم تصویب این به اصطالح ماده

 توجه به روی صحنه آمدنبا حال .  کند نیز تالشی به خرج نداددر قانون اساسی را پایمال می حفردی مصرّ
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2017; Marantz, “Becoming Steve Bannon’s Bannon”; Bill Moyers and Michael Winship, “Donald Trump’s Mission 
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 تضمینی اند، هیچ گونهمجریه نامیده ی در قوه بالقوه "کودتای"آن را ز و مایکل وینشیپ آن چه که بیل مویر

73.از خود نشان دهد داری ید در این زمینه خویشتنکاخ سفکه  باقی نمانده است
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 Barack Obama, “Statement by the President on H.R. 1540,” December 31, 2011, 

http://obamawhitehouse.archives.gov; Jean-Claude Paye, “Sovereignty and the State of Emergency,” Monthly 
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 مونی ایاالت متحدهترامپ و افول هژه

وی با پیروی .  به ریاست جمهوری انتخاب شد "عظمت آمریکا را دوباره باز خواهیم گرداند"ترامپ با شعار 

به  دایماً تخاباتیان ی مبارزه طول در عرضه شده بود بارتبَنَن و بریت ی که از سویایدئولوژیک از قالب

واقعیاتی از قبیل تداوم بحران اقتصادی یا آهنگ کُندِ رشد اقتصادی، نرخ باالی بیکاری، وضعیت اقتصادی 

راه حلی که وی .  ایاالت متحده در جهان اشاره نمود کارگر، و تضعیف کلی موقعیت ی رو به وخامت طبقه

به اصطالح پایان دادن به ) "خشکاندن باتالق"قتصادی، داد ناسیونالیسم نظامی و ابرای این مسایل ارایه می

ستیزی، نژادپرستی، و این همه، اما، با زن.  پیکر بود و ، و برخورد با حکومت بی در(داری خویشاوندیسرمایه

گوید های ترامپ پایان دادن به رکود اقتصادی بود، که میاز جمله وعده.  هراسی در هم آمیخته بودبیگانه

وی اعالم نمود که از   1.درصد در سال به چهار درصد افزایش خواهد داد ٠/٠رشد ساالنه را از که نرخ 

های هنگفت برای بازسازی زیربنای کشور، لغو قراردادهای بازرگانی که به نفع ایاالت طریق صرف هزینه

زمان مزایای ه همدست به کارزایی خواهد زد، در حالی کآور بودجه نظامی متحده نیست، و افزایش سرسام

 .را دست نخورده باقی خواهد گذاشت 3و درمانی 2های اجتماعیبیمه

متوسط  ی های پایینی طبقهکه خود را متعلق به الیههای جامعه، و به ویژه مردها، تعداد زیادی از سفیدپوست

لیبرالیسم نادیده  احساس این که از سوی نئوها پس از سالدانند، کارگر می ی های باالی طبقهو یا الیه

که البته در  –ترامپ روی آوردند  ی اند، این بار به سمت اقتصاد ناسیونالیستی و آشکارا نژادپرستانهگرفته شده

این که حزب   4.دانستند که به این قضیه به کجا کشیده خواهد شدمی به خوبی اندکی این میان تعداد

سوسیال  ی ، با برنامهبه جای برنی ساندرز لیبرالیسم است م عینی نئوتجس ن را کهودموکرات هیالری کلینت

-بریت-ممکن به استراتژی ترامپ خویش انتخاب نمود، به بهترین وجه یبه عنوان کاندیدا اش،دموکراتیک

 .بارت کمک نمود

ت این حمای.  به دست آورد "میلیاردر ی طبقه"از ای زمان، ترامپ توانست حمایت انتخاباتی قابل مالحظههم

را مبنی ترامپ  هایوعده بود که های مالی، بیمه، امالک و مستغالت، و بخش انرژیبخش سوی از به ویژه
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های زیربنا سازی به پروژه حکومت فدرال در س ردن ی ها، افزایش بودجهکاهش مالیات بر شرکت بر

هبود موقعیت خویش به عنوان عواملی برای ب ناسیونالیسم اقتصادیهای خصوصی و ترویج و احیا شرکت

در .  بود سهام شاهد افزایش سریع قیمت خابات و پیروزی ترامپ، بازار بورسبالفاصله پس از انت  .یافتند

Dowفوریه،  ٧٣زمانی بین پیروزی ترامپ و  ی فاصله
NASDAQو  5

هر دو به میزان سیزده درصد  6

کاهش  ی وعده.  دل ده درصد بودشاهد افزایشی معا Standard & Poorافزایش داشته، و بازار بورس 

فایننشال تایمز چاپ لندن   7.بینی بسیاری در بازار سهام گردیدزدایی وسیع باعث خوش مقرراتها و مالیات

های مکرر وی زمان، اما، وعدههم.  آفرینددرصد جامعه زنگ تفریح می دانالد ترامپ برای یک"نویسد که، می

بازی نا سازی جهت ایجاد کار برای کارگران کشور به طور عمده دغلگذاری برای زیربدر مورد سرمایه

 8".است

دهد، اما به هیچ وجه به گذاری در زیربنای کشور را وعده میدالر سرمایه یک تریلیون اگرچه ترامپ کماکان

ود فدرال را به خ از سوی حکومت مستقیم ی هزینه شکل گذاری موعوداین سرمایه این معنا نبوده است که

، وزیر بازرگانی ترامپ، منتشر نموده آمده است 9در عوض، در گزارش بسیار مشکوکی که ویلبر راس.  بگیرد

های مالی میلیارد دالر تعلق خواهد گرفت هزینه ٠٩٢ها به میزان شنکه اعتبارات مالیاتی که به کورپوری

زیربنا سازی به مدت ده  ی هزینههای بخش خصوصی به میزان یک تریلیون دالر برای مورد نیاز کم انی

راس سرِ هم بندی کرده، بر ویلبر ای که اش، بنا به ملغمهاین طرح در تمامیت  .سال را فراهم خواهد ساخت

: های حکومتی بازسازی زیربنای کشور نبوده، بلکه در اساس بازگرداندن سرمایه به سرمایه استهزینه ی پایه

کاران بخش خصوصی که مقدار زیادی از آن یارانه دادن به پیمانبرای  هنگفت ی ثروت بادآورده یک

 10.رسیدناخواه به انجام می هایی است که خواه پروژه

داد، را می "ن باتالقخشکاند"داری خویشاوندی و به اصطالح سرشاخ شدن با سرمایه ی اگرچه ترامپ وعده

وی خط نموده است که تا نشان دهد که حکومت  اش بههای وال استریت را در کابینهاما میلیاردرها و خودی
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  Dow Jones Industrial Average (م)های بازار سهام یکی از شاخص. 
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 .(م. )ترین بازار سهام در جهان استبزرگ
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میلیارد دالر تخمین زده  ٣/٧ثروت راس، وزیر بازرگانی، به .  انحصاری است-مالی ی گذار سرمایهخدمت

تاد  ثروت.  مفتخر نموده است "سلطان ورشکستگی"و  "الشخور"وی را به لقب  11فوربز ی شده ،و مجله

میلیارد دالر  ٠/٠بیش از  ، وزیر آموزشدواس ثروت.  میلیارد دالر است ٩/٠، معاون وزیر بازرگانی 12تزریکا

و از مشاورین مشهور بوده  "ترین مزدور آمریکاییبدنام" ، که به عنوان13برادر وی، اریک پرینس . است

 رکس.  در سراسر جهان منفور است که است 14گذاران شرکت امنیتی بلَک واتر، از پایهاست کنونی ترامپ

مجموع دارایی هفده نفر از اعضاء .  بود 16موبیل، وزیر خارجه، مدیر عامل شرکت عظیم نفتی اکسان15نتیلرس

این آمار البته .  سوم کل جمعیت کشور است-کابینه که ترامپ در ابتدا معرفی کرده بود، بیش از ثروت یک

چنین حاکمیت این .  شودشامل نیست که به ده میلیارد دالر تخمین زده می ثروت خود وی را

داری خویشاوندی بر تمامی دستگاه حکومتی، هرگز در سرمایه ی ناب و این سنخ از سلطه ی توانگرساالرانه

 17.تاریخ ایاالت متحده سابقه نداشته است

داری جهانی اقتصاد سیاسی ایاالت متحده و ام راتوری، و بحران اقتصاد سرمایه ی و ژرفندهمدت  بحران دراز

فاشیستی ترامپ هموار نموده و  ، راه را برای استراتژی نئو٧١١٢ر١٣بحران مالی  پس ازاش در تمامیت

دار دستگاه را در وضعیت رکود اقتصادی بدون هیچ این بحران دامنه.  های انسجام آن را فراهم ساختزمینه

دارو ه عنوان یک نوشب[ ن بیستمقر]هشتاد و نود  هایسازی که در دههْ روند مالی.  داد راه برون رفتی قرار

انباشتِ گزاف عارض شده بود بیرون بکشد، در حال  ی توانسته بود اقتصاد را از بستر بیماری که به واسطه

 .مقیاس مورد نیاز دیگر کارآیی ندارد حاضر به دلیل

 ی هر نمودم که در مقدممنتش 19انتهابحران بیبا عنوان  ٧١٠٧کتابی را در سال  18چسنیبه همراه رابرت مک

 :که ایمآن نوشته
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در ایاالت متحده سر  ٧١١٢رسد که بحران مالی و رکود اقتصادی بزرگی که در سال به نظر این گونه می

 اگرچه این بحران.  چرخشی در تاریخ جهان باشد ی برآورد و به سرعت در اکناف جهان گسترش یافت، نقطه

ج سال پس از شروع این بحران، اقتصاد جهانی کماکان ، اما، پنالتیام همراه شد ی پس از دو سال با یک دوره

کاری زیاد، و ناپایداری مالی ایاالت متحده، اروپا، و ژاپن در شرایط رشد کُند، بی.  بردگی به سر میافسردهدر 

از نقطه .  نورددهای اقتصادی دایماً رخ داده و اثرات آن سراسر گیتی را میلرزه، در حالی که پسگیر کرده

ناپذیر انگشت شماری از اقتصادیات در حال ظهور، به ظاهراً توقف ی رسد که توسعهظر جهانی، به نظر مین

اما، تداوم پایداری اقتصاد چین نیز اکنون به زیر سوال .  روشن در اقتصاد جهانی باشد ی ویژه چین، تنها نقطه

ین اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد به این خاطر است که در میان ناظران آگاه اقتصادی ا  .رفته است

 ی ت که بعضاً از آن با عنوان مسئلهاس رو به مدت رو رکود اقتصادی درازداری جهان با خطر سرمایه

"های از دست رفته دهه"
به اکنون داری، است که این مسئله، یعنی رکود اقتصاد سرمایه.  شودنام برده می 20

 21.کسادی، مطرح شده استیا  تر از بحران مالین، حتا بزرگترین مسئله در سراسر جهاعنوان بزرگ

در حال .  استمانده کماکان بر جای خود باقی خطوط آن  نوشتن پنج سال پس از "بزرگ ی مسئله"این 

همان گونه که فایننشال تایمز اخیراً در طی .  است حاضر رکود اقتصادی به یک امر خانگی تبدیل شده

های سرعت کند رشد اقتصادی در اقتصاد"موده و تز رکود را به سوال کشیده است، ای به آن اذعان نمقاله

اقتصاد ایاالت متحده پس از   22".تر بوده، بسیار کندتر استهای پیشرفته کماکان از آن چه که در دههپیش

ل بوده در سا درصد ٠/٧ که معادل تنها هبسیار ناچیزی داشت تا کنون رشد ٧١٠١کسادی اقتصادی در سال 

، باقی ماندهدرصد  ٩اقتصادی ایاالت متحده زیر  ی اکنون بیش از یک دهه است که رشد ساالنه.  است

فراموش نکنیم که این  –تا کنون سابقه نداشته است  ٠٣٩١امری که پس از شروع ضبط نرخ رشد در سال 

درآمد االی جامعه، سهم بقیه از یک درصد ب ء به استثنا  23.سی نیز را در خود دارد ی دوره، بحران بزرگ دهه

، که معموالً نیروی محرک اقتصاد گذاریسرمایهحجم خالص   24.در حال کاهش بوده است به طور شدیدی

                                                           
20

  “lost decades” به .  و به دنبال رشد بادکنکی سرمایهء مالی و سقوط متعاقب آن آغاز گردید ٠٣٣٠ر٣٧هه از رکود اقتصادی ژاپن است که از اشاره به بیش از دو د
 .(م. )شود که رکود اقتصادی در ژاپن به پایان رسیده، اما بسیاری بر این باورند که کماکان ادامه داردرغم این که ادعا می
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 ٧١٠٢کاری، اگرچه در آغاز نرخ بی  25.مدت سیر نزولی داشته است د به سر برده و در درازاست، در رکو

، به دالیل بازرگانی ی اوج دوره ی قتصاد به سمت نقطهسیر ارسد،  به موازات ظاهراً پایین به نظر می

آور تعداد با افزایش سرسامو در ارتباط نیروی کار،  ی از دایرهها نفر متعددی از جمله خروج ناچاری میلیون

زمان نابرابری درآمد و ثروت به شدت در حال هم  26.پایین نگاه داشته شده استوقت و نااستوار  مشاغل نیمه

ون دالر باالترین رقم در ده تریلی ٠/٠٧ خانوارها در ایاالت متحده به میزان مقدار بدهی.  بوده استافزایش 

ترین سطح از به رغم افزایش سنی جمعیت، صاحب خانه بودن در ایاالت متحده در پایین.  سال گذشته است

 ٢کشورهای جی.  یستالبته این شرایط صرفاً مختص به ایاالت متحده ن  27.به این سو هست ٠٣٠٠سال 

درصد در  ٩/٠ ی در مجموع رشد متوسط ساالنه( بریتانیا، و ایاالت متحدهکانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، )

نرخ رشد در .  طوالنی از رشد آهسته بوده است ی ترین رقم در یک دورهاند، که پایینداشته ٧١٠٠سال 

.  درصد بوده است ٢/٠این رقم [ ٧١٠٠]د، و در سال گذشته درص ٢/٠اروپا در ده سال گذشته  ی اتحادیه

 ٠٣٧٣ر٠٣٩٣بحرانی  ی برای این که به این ارقام معنایی داده باشیم، باید به این نکته اشاره کرد که در دهه)

 28.(درصد بود ٩/٠رشد اقتصادی در ایاالت متحده به میزان  ی نرخ متوسط ساالنه

ن در حدود هم اکنو.  همراه بوده است "جنوب"به  "شمال"تولید از  یجای به این شرایط اقتصادی با جا

، در حالی که این رقم در شودتولید می "جنوب"ی جهان در کشورهای صنعت هفتاد درصد از کل محصوالت

کماکان  "شمال"مالی در -انحصاری ی اگرچه، سرمایه  29.در حدود پنجاه درصد بوده است ٠٣٢١سال 

ملیتی، شامل نهادهای مالی، از جنوب  های چنداقتصادی را از طریق شرکت ی افزودهبخش وسیعی از ارزش 

 "شمال"تولید در  سابق در بخش میزان به غارت برده شده دیگر به ی ودهکشد، اما این ارزش افزبیرون می

های اییکه مشوق انباشت دار شودها افزوده مینشده بلکه صرفاً به کل سود حاصل کم انی گذاریسرمایه

جامعه  ی درآمد در کل اقتصاد و انباشت ثروت در باالترین رده میان تولیدِ که ن خاطر استبدی.  مالی است
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ریزد از سال آن بخش از درآمد که به جیب یک درصد باالی جامعه می  30.گسستی رو به فزونی را شاهدیم

 (کانادا، اروپا، و ژاپن-یاالت متحدها) 31متعلق به تتراپوس ی قتصادهای عمدهبه این سو در تمامی ا ٠٣٢١

 ٠٧١افزایشی معادل  ٧١٠٠و  ٠٣٢١های در ایاالت متحده، بین سال –افزایشی سرسام آور داشته است 

دهم -در حال حاضر یک.  برده استای در رکود به سر میدرصد داشته اگرچه اقتصاد کشور به طور فزاینده

از هفتاد درصد از ثروت کل کشور بوده، در حالی که سهم  باالی جامعه در ایاالت متحده صاحب بیش

ثروت شش نفر از ثروتمندترین میلیاردرهای .  پایینی جامعه از کل ثروت کشور تقریباً هیچ است ی نیمه

 32.بیش از دارایی نیمی از جمعیت جهان است –شان آمریکایی هستند که چهار تای –جهان 

ایاالت متحده، که در  [اقتصادی] مونیهژه ی رفته افول رفته ی سطهجایی در سطح جهان به وا به این جا

با یک نگاه سطحی به نرخ .  تر شده استشود، در این جا بسا پیچیدهای بحرانی نزدیک میحال به مرحله

با نرخی  در سوی دیگر رشد اقتصادی چینو  در یک سو درصدی ایاالت متحده ٠/٠جاری رشد اقتصادی 

بینی را پیش ونی ایاالت متحده در اقتصاد جهانمهژه ی توان آیندهد در سال، به آسانی میمعادل هفت درص

.  به این سو به طور ثابتی کاهش داشته است ٧١١١سهم ایاالت متحده در اقتصاد جهان از سال .  نمود

 اقتصاد از لیاز نظر حجم ک ٧١٠٢اعالم نمود که به احتمال قوی اقتصاد چین تا سال  ٧١٠٠فوربز در سال 

در این کشور بسیار  ثروتمندتر بوده و درآمد سرانه اگرچه ایاالت متحده  33.ایاالت متحده پیشی خواهد گرفت

ترین مهم [اقتصادی] مونیاضمحالل هژهبه ویژه جایی و  به این جا در حال حاضر مفهومباالتر است، اما، 

دالر به  ی مونی مالی و سلطهاالت متحده هژهای.  ذهنی ساختار قدرت در ایاالت متحده است ی مشغله

تاریخی نشان داده  ی اما، تجربه.  عنوان ارز جهانی را حفظ نموده، و از نظر نیروی نظامی هنوز همتایی ندارد

استراتژی دوران .  توان حفظ نمودمونی در تولید جهانی نمیها را بدون حفظ هژهاست که هیچ کدام از این

 ی مونی اقتصادی را نه تنها از طریق قدرت ایاالت متحده، بلکه هم چنین با اتکاشت هژهکه سعی دا اوباما

.  تداوم رکود اقتصادی در سراسر تتراپوس در حال فروپاشی است ی به قدرت تتراپوس حفظ نماید به واسطه

 .یا گردیداقتصادی هم در ایاالت متحده و هم در بریتانه موجب تقویت نظرگاه ناسیونالیسم این مسئل
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دامن  به این باور تقریباً همگانی مونی جهانیدر عین حال، بازسازی اقتصاد ایاالت متحده در متن افول هژه

فایده در خاورمیانه های تمام ناشدنی و ظاهراً بیکه با جنگ – جهانی ی زده است که گویا اضمحالل سلطه

متوسط و  ی های پایینی طبقهست که الیهو ماللتی ا هامنبع تمامی سختی –به نمایش گذاشته شده 

مشاغل ایاالت متحده را "ها بنابراین، این که به اصطالح خارجی  34.شوندکارگر متحمل می ی طبقه

گی به گفتمان رایج مزدهای پایین داده به سادهو این که گویا مهاجرین تن به کار کردن با دست "گیرند می

برای صاحبان قدرت محل افراطی تبدیل شده که  راست ناسیونالیستی تبلیغات بدل شده و به خوراکی برای

این همه نه تنها به رشد ترام یسم در  35.خوردحاکم گره می ی های بخشی از طبقهفایده بوده و با خواسته

ین ترهای ماوراء راست در عمدهاروپا، و رشد جنبش ی انجامد، بلکه خروج بریتانیا از اتحادیهایاالت متحده می

 همان گونه که سمیر امین نوشته است،.  های اروپا را در پی داردبخش

داری سرمایه: دیگر مرتبط هستندناپذیری به یکهایی که در زیر بدان اشاره خواهم کرد به طور جداییپدیده

ونی م؛ هژه[اقتصاد]شدن ؛ مالیمنشانهشدن بربرساالری؛ جهانی ؛ قدرت سیاسی چَندَکانحصارات چندگانه

ریق آن هایی که از ط، نظامی کردن شیوه[است ترو بنابراین خطرناکبوده در حال افول که ]ایاالت متحده 

زمین؛ و دوری  ی غارت منابع کرهگیرد؛ افول دموکراسی؛ قرار میچندگانه انحصارات جهانی شدن در خدمت 

 36.جنوب ی از توسعه جُستن

 37.نامید "داری انحصاری تعمیم یافتههسرمای" ی سمیر امین اخیراً این را مسئله

و دفاع از ، هراسی، و نژادپرستی تأکید داشته ستی بر ناسیونالیسم افراطی، بیگانههای فاشیتمامی جنبش

 آن چه که به . گیردمی در صدر دستور کارشان قرار میابزار نظا مرزهای کشور و گسترش قدرت با توسل به

های م کردن قدرتلُتالش در راستای عَ راست که به عبارت سرشناخته شده،  سیاسی-جُغراعنوان 

منابع استراتژیک این  بدین ترتیب کنترل تری از جهان ووسیع ام ریالیستی از طریق کنترل مناطق هر چه

ذاتی  آن را توانکه می های ام ریالیستی دوران آغازین سده بیستم بروز نمودمکش، در کشاست مناطق

جنگ اول خلیج زمان ایاالت متحده از  سیاسی-جُغرا 38.اش دانستصاری در تمامی مراحلداری انحسرمایه
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جهان به تنها اَبَرقدرت تبدیل  ی که پس از محو اتحاد شوروی از صحنه ٧١٠٣تا سال  ٠٣٣١ر٣٠در [ فارس]

وز ایاالت گذاران رهدف سیاست.  ه استبود معطوف مونی ایاالت متحدهبرقراری و تحکیم هژهشده بود، به 

پیش از آن که و  بود این بود که از فرصت محدودی که دست داده ،39متحده، افرادی مانند پال ولفوویتز

به  دست با آزادی تمام را برده وبیشترین استفاده  باید کهمی، ای به عنوان رقیب گردن برفرازداَبَرقدرت تازه

امثال   40.امونی اتحاد شوروی سابق زدپیر ی در منطقه تغییر رژیم در خاورمیانه، شمال آفریقا، و در عین حال

ند که تنها یک دهه و یا حداکثر دو دهه فرصت دارند که به اهداف مورد نظر اهولفوویتز بر این باور بود

 .برسند

 گیی شرقی، و شمال آفریقا را به سرکردهدر خاورمیانه، اروپا د یک رشته از جنگ و تغییر رژیماین رویکر

برای ]اش در این جرگه، خلیج فارس نه تنها به دلیل ارزش حیاتی استراتژیک.  متحده در پی داشتایاالت 

اش، به ویژه از اولویت بسیار باالیی برخوردار کران نفتیبلکه هم چنین به دلیل منابع بی[ ام ریالیسم آمریکا

 .یز بسیار مهم بوداما، به زیر فرمان درآوردن تمامی اروپای شرقی و تضعیف روسیه ن.  بود

برای ورود به اوکراین و پشتیبانی از یک کودتای دست راستی در ( ناتو)فشار سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

به عنوان اَبَرقدرت نوظهور منجر به این گردید که روسیه تحت رهبری والدیمیر پوتین با راستای مهار روسیه 

گری در امتداد مرزهای اوکراین دست به مقاومت و دخالت کریمه به خاک روسیه ی جزیرهضمیمه کردن شبه

های ایاالت متحده، ناتو متعاقباً، روسیه با دخالت مستقیم در سوریه سعی در خنثی نمودن تالش.  متقابل بزند

زمان، تخریب هم.  ها به دنبال سرنگونی حکومت اسد بودندو عربستان سعودی نمود که با استفاده از سلفی

از جانب کشورهای غربی  هانیروهای هوادار سلفیو پشتیبانی از ساخته، و تقویت  های آمریکاجنگ عراق در

 41.انجامید[ عراق و شام]به عروج دولت اسالمی  جنگ نیابتی در سوریه خلیج در متن هاینشین-و شیخ

دنیای "را ، آن 43، صدر شورای روابط خارجی42معرف آن چیزی است که ریچارد هاسکه  ن حقایق شومای

ایاالت  سیاسی-جُغراحاکم بر سر استراتژی  ی نامیده، موجب دهان گشودن شکافی در میان طبقه "زدهآشوب
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حاکم و سازمان امنیت ملی قویاً خواهان به راه اندازی یک جنگ سردِ  ی بخش اصلی طبقه  44.متحده گردید

ممنوع -بر آن بود که در سوریه مناطق پرواز هیالری کلینتن که به این جناح تعلق دارد.  جدید با روسیه بود

های روسیه و هم چنین هواپیماهای سوری بوده و قرار ایجاد نموده که به معنای هدف قرار دادن جنگنده

با روسیه  زداییدر برابر، تأکید ترامپ بر سیاست تنش  .ای استهسته-جنگ دما ی دادن جهان در آستانه

-و یک جنگ سرد "تروریسم اسالمی رادیکال"ند بر جنگ عمومی بر علیه بوده که تا ایاالت متحده بتوا

  45.گتن استنساموئل هانتی "هایبرخورد تمدن" ی امری که یادآور ایده –گرم بر علیه چین متمرکز شود 

هراسی تحت لوای ْ و هم چنین با آمریکای التینی –آمیزد هراسی در هم میْ هراسی با چین در این جا اسالمْ

 ".دفاع از مرزهای جنوبی کشور"اصطالح به 

های ایاالت متحده، دشمنان مقدمتاً با عبارتو اقتصادی  سیاسی-جُغراقدرت  ی در دیدگاه ترامپ از اعاده

بار دیگر تأکید بر پیاده کردن نیرو در خاورمیانه و رویارویی دریایی با چین   .گردندنژادی و مذهبی تعیین می

ای که دارای منابع نفتی بکر بوده و در صورت وقوع یک نزاع جهانی ت، منطقهدر دریای چین جنوبی اس

این چنین تالشی برای نهادینه کردن  ی اما، نتیجه.  رسی چین به منابع سوختی را تضمین خواهد کرددست

الت حاکم ایا ی ایاالت متحده نه تنها منجر به درگیری در طبقه سیاسی-جُغرااستراتژی تغییر ناگهانی در 

مکش در درون کش زمانترامپ گردیده، بلکه هم های از نوعفاشیست-ها و نئولیبرال-متحده میان نئو

را در پی داشت که موجب افشاگری و درز اخبار گردیده و سرانجام باعث خارج شدن  دستگاه اطالعاتی

 46.اجباری فلین از دستگاه حکومت گردید

بندی و در ترکیب با جبهه[ اقتصادیدر امور ]ی ایگرشکل حمایتدر ترامپ در نهایت  سیاسی-جُغرااستراتژی 

پیمان  دستگاه حکومتی جدید در قدم اول.  ودنظامی، رو به سوی شرق داشته و متوجه چین خواهد ب

رسید که به عنوان ابزاری برای کنترل چین ناکارآمد به نظر می ه،کنار زد آرام را[ اقیانوس]-همکاری ماوراء

تری، از جمله رویارویی با چین بر سر های خشندهد که برای کنترل چین به شیوهترجیح میوض و در ع –

 .دریای چین جنوبی، متوسل شود

ترامپ است که ایاالت متحده به یکی از  ی یهاعالن این دهدآن چه که این همه را تحت پوشش قرار می

نویس بودجه نشان داده که وی در پیش.  شودیوارد م "ترین افزایش قدرت نظامی در تاریخ آمریکاعظیم"
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 Richard Haass, A World in Disarray (New York: Penguin, 2017). 
45

 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations (New York: Simon and Schuster, 2011). 
46

 See Gareth Porter, “How the ‘New Cold Warriors’ Cornered Trump,” Consortium News, February 25, 2017, 

http://consortiumnews.com.  
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 ی چهار میلیارد دالر یا به میزان ده درصد از بودجه-و-های نظامی را به میزان پنجاهقصد دارد که هزینه

اقتصادی در نظر  ی این افزایش احتماالً به عنوان ابزاری برای جذب اضافه  47.جاری پنتاگون افزایش دهد

های سازی به دلیل مخالفت های زیربناهای انتخاباتی ترامپ در مورد هزینهوعده گرفته خواهد شد زیرا که

تر اشاره شد، طرح ترامپ برای دادن همان گونه که پیش.  )خواه واقعیت نخواهد یافتسنتی حزب جمهوری

م نخواهد رای فعال کردن اقتصاد گرب سازی آبی را-در امر زیربناهای مالیاتی به منظور هزینه کردن تخفیف

 .(کرد

تحلیلی در اواخر ماه فوریه در  ی آیا از نظر اقتصادی برای ترامپ امیدی هست؟  فایننشال تایمز در یک مقاله

های گردد که زمینهترامپ باعث تعمیق همان شرایطی می آقای اقتصادی ی برنامه"نویسد که این مورد می

های آن ریشه که عمیقاً در اقتصاد النه کرده، و پایه با عطف توجه به رکودی  48".عروج وی را فراهم ساخت

با  ی متفاوتانباشت سرمایه دارد، هر گونه تالشی برای قرار دادن اقتصاد ایاالت متحده در مسیر-در فرا

احتمال "داری، بر این باور است که ، وزیر پیشین خزانه49لَری سامرز  .مشکالت بسیاری همراه خواهد بود

د بوده و این احتمال در طول دو سه درص و ایاالت متحده در طول یک سال آینده سی کسادی اقتصادی در

دهه از تردیدی نیست که وقوع چنین چیزی، آن هم پس از یک   50".سال آینده به پنجاه درصد خواهد بود

در  انگیزی را در سراسر جامعه، نتایج اسفبهبودی اقتصادی ی رکود اقتصادی عمیق و آهنگ شدیداً آهسته

 .پی خواهد داشت

های نظامی، از طریق افزایش هزینه اقتصاد "کینزی" هایانگیزانه که در این جا الزم به یادآوری است

مزد های کارگری، و کاهش شدید دستسازی بخش دولتی اقتصاد، در هم شکستن اتحادیه خصوصی

 ی فاشیستی گونه تصادی نئواستراتژی اق  51.شد بار توسط شخص هیتلر به کار بسته کارگران نخستین

هدف این سیاست   .سازی جنگی استنژادپرستی و آماده ی با پشتوانه کشی نئولیبرالیتر ریاضتافراطی

مطلق  ی انحصاری سلطه-مالی ی بوده که به سرمایهبندهای مقررات  و اقتصادی رها ساختن سرمایه از قید

 ی هت اعمال مستقیم قدرت ایاالت متحده بر پایههای سیتزگرانه در جاین امر با تالش.  خواهد داد
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اگرچه تضادهای اقتصادی سیستم در درازمدت پابرجا خواهد ماند، .  های حمایتی همراه خواهد بود سیاست

اسیونالیسم اقتصادی نو این خواهد بود که ایاالت متحده در متن رکود اقتصادی جهان بتواند نهدف اما، 

با این وجود، گسترش اقتصاد جنگی با خطرات بسیاری همراه خواهد .  گ آوردسهم هر چه بیشتری را به چن

در این مورد که ایاالت متحده بتواند در جنگ   52.بارتر از گذشته استآن کم ی بود، و تأثیرات محرکه

تسلیحاتی پیروز شود تضمینی وجود ندارد، در حالی که این گونه تحوالت  ی بازرگانی، ارزی و یا مسابقه

.گیر منجر شده استهای فزاینده میدان دهد که به طور تاریخی به جنگ جهانتواند به نوعی از تنش یم
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 The weakening stimulus offered by each dollar of military spending has long been noted. See Baran and Sweezy, 

Monopoly Capital, 213–17. 
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 دانالد ترامپ گیریِعروج قابل پیش

نوشت اثر  1یآرچورو یواِ گیریِعروج قابل پیشبا عنوان  ٠٣٣٠طنزی که برشت در سال  ی نامهنمایش

که شیکاگو قرار دهد آن روز آلمان را در متن گانگستریسم  خواست عروج هیتلر درآمیزی بود که میکنایه

کلم را زیر -گلمقایسه با گروه اوباشی که انحصار  در این مورد در)اش آشنا باشد برای مخاطبین آمریکایی

گیری توان از عروج فاشیسم در آینده پیشوی این بود که نشان دهد که چگونه می هدف  .(کنترل داشت

 تمامی ی تهی و ذات فرومایه ی مایهدرون نامه، جدای از این که برشتاصلی در این نمایش ی نکته.  نمود

فاشیسم را به عینه عریان ساخت، این بود که نشان دهد که فاشیستی کردن جامعه در واقع یک داران سردم

لیغات مذموم، با توسل به تبرا که فاشیستی در کسب قدرت  هایاگر مردم بتوانند سرشت روش.  ستروند ا

 توانند از طریق یک، آن گاه میاش درک کننددر مراحل اولیه بوده همراه خشونت، تهدید و ارعاب، و خیانت

برشت بر این باور بود که فاشیسم جز شکست راهی نداشته، ولی تداوم .  جنبش از پایین با آن مقابله برخیزند

از آن بیرون خزید کماکان [ هیتلر یواِی، یا]او زهدانی که " :گذاردداری راه را برای بازگشت آن باز میسرمایه

 2".در حال رشد است

 ی ن خط درآوردن توسط قوهدر کاخ سفید، دانستن این که روند به درو نِئوفاشیسمبا توجه به واقعیت نفوذ 

وه و جدایی سه ق اصل سیستماتیک از یبه دفاع دادن سازمان ی مجریه در حال نهادینه شدن است الزمه

افراطی، استراتژی قدیمی -اما در مبارزه بر علیه راست.  های مصرّح در قانون اساسی استآزادیاصول 

مشترک با لیبرالیسم حاکم تنها در موارد معدودی، از جمله مبارزه  ی نیروهای چپ در به اصطالح ایجاد جبهه

برای حفظ حقوق سیاسی اساسی دارای  ، و یا فعالیتتهدید کرده را یرات جوی که تمامی بشریتبر علیه تغی

ل این بَآوردی از قِاست که بدون تغییرات ساختاری، هر گونه دست دلیل این امر کامالً روشن  .کاربرد است

.  کف رفته و الجرم تضادهای کهن باز خواهند گشتنمودن بحران اولیه از  فروکشگونه ائتالف پس از 

داری ممکن است سرمایه-نها از طریق بنای یک جنبش نیرومند ضدِکارآمد بر علیه راست ت مقاومتِ جنبشِ

ساز ْ اش ایجاد تغییرات ساختاری دورانکه از پایه بنا شده و به دنبال یک راه حل کامالً مستقل بوده و هدف

 داری و رشد و ارتقاء برابری مادی و رشد پایدارهدف در این جا باید که واژگون ساختن منطق سرمایه.  باشد

، یعنی نولیبرالیسمباشد، بلکه باید  نِئوفاشیسمتواند تنها بر علیه این چنین انقالبی نمی  3.انسانی باشد
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هدف مبارزه بر علیه استثمار طبقاتی  به همان میزانی که.  ار دهدانحصاری، را نیز هدف قر-مالی ی سرمایه

هراسی، ام ریالیسم، جنگ، سرکوبی آزاری، بیگانهْ این جنبش است، باید آن را با مبارزه بر علیه نژادپرستی، زن

این امر بنای  ی الزمه.  تخریب محیط زیست تلفیق نمودو مبارزه بر علیه افراد با تمایالت جنسی مختلف، 

 .است جنبشی نوین به سوی سوسیالیسمیک جنبش متحد وسیع در راستای تغییرات ساختاری، یا به عبارتی 

به کاخ سفید را سرسری گرفته و یا  نِئوفاشیسمد ورو خطای محض است اگر کهفعلی به نظر من در شرایط 

طلبی ام ریالیستی، و نابودی جهانی  داری، توسعهبه سرمایه ربط این مسئله جلوه داده؛ و یا این که کم اهمیت

ش به مناسبت اترامپ در بیانیه.  را نادیده گرفت( ایهسته ماهوایی و خطرات ناشی از جنگ د و بتغییرات آ)

ای به کشتار شش میلیون یهودی به دست سوزی، در حالی که آشکارا از هر گونه اشارهْ روز جهانی یادمانِ آدم

یت و خوفی را که به ممکن نیست که بتوان محروم": گوید کهها خودداری کرد، با زبان مانویت مینازی

هایی را که کشته شدند به یاد در حالی که ما آن... د نموگناه وارد شد درک ها بر افراد بینازی ترور ی واسطه

... کنیم گناهان به خطر افکندند افتخار میشان را برای حفظ بیهایی که جانآوریم، عمیقاً نسبت به آنمی

ام به کار برم تا مانع ام، و در حیاتکنم که هر چه را که در توان دارم در طول ریاست جمهوریمن تعهد می

 4".گردم که نیروهای شرّ بر نیروهای خیر غلبه کننداز آن 

که بیش از سه دهه پیش  نازی هایی از جنگ ضدِصحنهاش را با عنوان بیزل دیویدسن، مورخ چپ، کتاب

 :بردبا این کلمات به پایان مینوشته شده، 

.  است آمده ی صحنهبار دیگر بر رو[ فاشیسم بر علیه مقاومت دموکراتیک]دیرین  حال در این دوران، ستیز

صدای قورباغه مانندشان را به عنوان آواز برای یک  غور کنان غورراست افراطی،  ی پرستان دوآتشهوطن

هاست؛ در حالی که در واقع امر متعلق به آن گویا این پیروزی که کنند، که تا ما را قانع سازندپیروزی بلند می

خزند پا به روی صحنه می و چهار دست که تازه بر پا شده "های ملیجبهه".  حقیقت کامالً بر عکس است

 هاییاوه سرایی  .تر نیز نیستندکه تازه شروع کرده بودند به هیچ وجه کمتر نبوده و کودن ی آن روزهااز نازی

 .باشندمی "موثق و معتبر"دقیقاً به یک سان  که گویا های تازه س ردهاش را به یاوهجایامروز  دیروز،

 5.بسیار زود.  این بار، اما، باید زود جنبید: امروز همانند دیروز.  ام قوا باید مقاومت نمودبا تم
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