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 یادداشت مترجم

 از دومدر شمارهء  فاشیسم در ایاالت متحده است که-نئو و عروج "ترامپیسم"دومین نوشتهء جان بِلَمی فاستر پیرامون پدیدهء  حاضرمقالهء 

ه و برخی از ون مسایل مهم بسیاری رخ داداین مقاله تا کن از زمان انتشار   .منتشر گردید (٧١٠٢ژوئن ) ویونامهء مانتلی ریماه ٩٦ ءدوره

از سمت مشاور  نام برد که استیو بَنَن ء این افراد باید ازاز جمله.   اندجا به جا شده تا کنون ها نام برده شدهکه در این جا از آن اشخاصی

ردهء و تظاهرات گست رخ داد، به اجبار و تحت فشار فزایندهء افکار عمومی شارلتزویل ی که دراوت و به دنبال وقایع ٠١استراتژیک کاخ سفید در 

 .نژادپرستی برکنار گردید-ضد

خواهند در کنار هایی که می، و در یک کالم، تمام آنبرتری طلبان نژاد سفید ها،کالن سلکوکِها، نازی-نئو روزهای یازدهم و دوازدهم اوتدر 

گیری از برچیدن ز سراسر ایاالت متحده به بهانهء پیشا آمریکا را به اصطالح بار دیگر به آن باز گردانند، گویا از دست رفتهء ترامپ عظمت

گان، که این به اصطالح تظاهر کننده  .داری و نژادپرستی آمریکایِ سفید در شارلتزویل در تظاهرات بزرگی گرد آمدندنمادهای ننگین برده

( به طور عمده سیاهان)طح شهر زده و بسیاری کردند، دست به ایجاد رعب و وحشت وسیعی درسها به طور علنی سالح حمل میبسیاری از آن

ها با اتوموبیل به صف تظاهرات مخالفین حمله نژادپرست این یکی از اوج این حمالت فاشیستی زمانی بود که.  را مورد ضرب و شتم قرار دادند

نزدیک به بیست نفر را زخمی را به قتل رسانده و  و یک تظاهر کننده( شودبه کار گرفته می مرتّباًابداع شده و  داعش ای که از سویاسلحه)برده 

 .نمود

های استبه دنبال این واقعه بود که موج وسیعی از تظاهرات و اعتراضات در سراسر ایاالت متحده به راه افتاد و فشار افکار عمومی را بر علیه سی

 .شیسم کاخ سفیدِ ترامپ برانگیختعمیقاً دست راستی و متمایل به فا

که گورکا، یکی دیگر از  ومی صورت گرفت، ترامپ مجبور شدفشار افکار عمکه تحت  بارتناری استیو بَنَن و فرستادن وی به بریتبرکپس از 

 .سفید در امور تروریسم بر کنار سازد به عنوان کارشناس ارشد کاخ اشاوت از سمت 52در  نیز را  فاشیسم-تئوری پردازان نئو

فاشیستی نبوده، بلکه صرفاً سرپوش گذاشتن -ها به هیچ روی به معنای کنار نهادن سیاست نئوجایی مهره-به-جا واقعیت، اما، این است که این

طبقهء حاکم آمریکاست، فاقد هر  ترین  افرادفرومایه ترین، خُردترین،پرنسیپاز بی یک لُمپن به تمام معنا و شخص ترامپ که خود.  بر آن است

اما، وی در رأس .  ماعی است، به طوری که حتا گذاشتن نام ماکیاولی بر او نیز دادن نوعی ارزش به وی استگونه بینش سیاسی و خرد اجت

سیاسی، از جمله های جریان ترینو خطرناک کارترینجنایت ترین،بوده و در سطح جهانی با مرتجع مذهبی-جریانی قرار دارد که عمیقاً ارتجاعی

 .فاشیستی دارای اهمیت باالیی است-جریان نئوتحلیل و بررسی و شناخت پدیدهء ترامپیسم در رأس .  خورده است عمیق صهیونیسم، پیوند

 .تر در همین جا منتشر شده استپیش "هافاشیست-کاخ سفید در اشغال نئو"ترجمهء مقالهء نخست فاستر تحت عنوان 

 نیکو پورورزان

 ٧١٠٢سپتامبر 
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 پوپولیسم یا فاشیسم
 

می ابزاری که به که، از تما این معنابه  – اور دارمبه سیاست زور ب من
یا غلط  درستبابت  کنم بدون این که ازاستفاده می نظر من مفید باشد

 .فرجام نیک و بدش هیچ نگرانی به خود راه دهم از اش و یابودن

   1آدولف هیتلر

 

و یا  "پوپولیسم دست راستی"ی عروج دانالد ترامپ به ریاست جمهوری ایاالت متحده عموماً با عنوان پیروز

پوپولیسم به این خاطر که فاقد هر  ءارایهء تعریف دقیق از واژه  2.شودمعرفی می "پوپولیسم"به طور ساده 

در گفتمان رایج از این واژه برای اشاره به هر حرکتی   .گونه محتوای مادی مشخص بوده، بسیار سخت است

دهد به کار گرفته جامعه را مورد هدف قرار می "گاننخبه"ی که را مخاطب قرار داده، در حال "مردم"که 

 ارضی در بزرگ انقالب که به تری برخوردار استتاریخ طوالنی پوپولیسم در ایاالت متحده از  3.شودمی

 اما، در حال حاضر این مفهوم در وهلهء نخست به رشد پوپولیسم دستِ  4.خوردده پیوند میاواخر سدهء نوز

                                                           
1
 Hitler quoted in Herman Rauschning, The Voice of Destruction (New York: Putnam, 1940), 277. 

2
 :برای نمونه، به منابع زیر رجوع شود  

Peter Baker, “As Trump Drifts Away from Populism, His Supporters Grow Watchful,” New York Times, April 18, 

2017;  

Thomas B. Edsall, “The Peculiar Populism of Donald Trump,” New York Times, February 2, 2017;  

Federico Finchelstein and Pablo Piccato, “Donald Trump May Be Showing Us the Future of Right-Wing Politics,” 

Washington Post, February 27, 2016;  

“Why Trump’s Populist Appeal Is About Culture Not the Economy,” Vox, March 27, 2017, http://vox.com;  

Perry Anderson, “Passing the Baton,” New Left Review 103 (2017), 54–55;  

Leo Panitch, “The Trump Way,” Jacobin 24 (Winter 2017): 17. 
3
نی های بسیار متفاوتی مانند آدولف هیتلر، شارل دِ گل، فرانکلین دلنا روزولت، مائو زدونگ، والدیمیر پوتین، هوگو شاوز، مارین له پن، برواژهء پوپولیسم به شخصیت  

 :نگاه شود به.  ساندرز، و دانالد ترامپ اطالق شده است
Margaret Canovan, Populism (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981), 292;  

Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), 1, 9, 13, 34–37, 48, 

93;  

Cas Muddle and Cristóbal Kaltwasser, Populism: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 

2017), 9, 12–13, 24, 53, 109;  

Ruth Wodak, The Politics of Fear (London: Sage, 2015), 10; “Donald Trump, Xi Jinping and the Mao Factor,” 

CNN, April 3, 2017;  

David Greenberg, “The Populism of the Roosevelt Era,” Time, June 24, 2009. 
4
 Lawrence Goodwyn, The Populist Moment: A Short History of the Agrarian Revolt in America (Oxford: Oxford 

University Press, 1978).  
 :نگاه شود به.  های دهقانی داشتوجود داشت که آن نیز ریشه در روسیه در اواخر قرن نوزدهم پوپولیسم انقالبی کامالً متفاوتی

Franco Venturi, Roots of Revolution (New York: Grosset and Dunlap, 1966). 

 

http://vox.com/
http://www.cnn.com/2017/04/03/asia/china-us-trump-xi-mao-analysis/
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1906802_1906838_1908686,00.html
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چپ، از جمله  پوپولیستهای ر اروپا و اخیراً در ایاالت متحده گره خورده و ارتباط آن با جنبشراستی د

 .سیریزا در یونان، پودِموس در اسپانیا، و جنبش اشغال در ایاالت متحده صرفاً امری ثانوی است

ان رایج در اروپا است که در چند دههء گذشته به گفتم ایرُفته-در واقع واژهء شستهراستی  پوپولیسم دستِ

 ، کهبه کار برده شده( فاشیسم-پسا/فاشیسم-نئو/فاشیسم) "های فاشیسمگونه"اشاره به  برای وارد شده که

-های ناسیونالیستی افراطی بوده و ریشه در الیهو گرایش توزانه ستیزی کینه-گی خارجیدارای ویژه جملگی

-این ویژه  5.در ائتالف با سرمایهء انحصاری دارد گرهای ممتاز طبقهء کارهای پایینی طبقهء متوسط و بخش

 9در هلند، حزب استقالل 8در ایتالیا، حزب آزادی 7در فرانسه، لیگ شمالی 6توان در جبههء ملیها را میگی

داری رفتهء سرمایههای مشابهی در دیگر کشورهای پیشها و حرکت، و حزب10های سوئدبریتانیا، دموکرات

 11.دید

با این حال، .  ترین مقام اجرایی کشور عروج کرده استن این پدیده در ایاالت متحده به عالیامروز، عی

فاشیسم در این زمینه خودداری -العموم از پرداختن به مسئلهء فاشیسم یا نئومفسرین جریان اصلی علی

دلیل این امتناع .  دخطر پوپولیسم را به کار گیرنمبهم و بی دهند که واژهءنموده و به جای آن ترجیح می

سوزی را آلمان نازی و فاجعهء آدم انگیزماژهای وحشتشیست یادآور ایصرفاً به این خاطر نیست که واژهء فا

مصرفی برای توهین -ای چندای به عنوان واژه، یا به این خاطر که به طور فزایندهسازددر یادها زنده می

-های جریان اصلی از کاربست به جای واژهء نئوداری لیبرالبلکه، علت خود.  سیاسی به کار برده شده است

داری را در است که هر گونه درگیری جدی با این پدیدهء سیاسی نقد سرمایه به این خاطرفاشیست اساساً 

چگونه ": این پرسش را مطرح ساخته بود که ٠٦٩١همان گونه که برتولت برشت در سال .  پی خواهد داشت

داری که ت را در بارهء فاشیسم بیان نماید، بدون آن که حاضر باشد تا بر علیه سرمایهتواند حقیقکسی می

"آورد لب به سخن بگشاید؟این پدیده را به روی صحنه می
12 

                                                           
5
 Walter Laquer, Fascism: Past, Present and Future (Oxford: Oxford University Press, 1996), 4–8. 

6
 National Front 

7
 Northern League 

8
 Freedom Party 

9
 UK Independence Party 

10
 Sweden Democrats 

11
 See Simon Hedlin, “On Trump’s Populism, Learn from Sweden’s Mistakes,” Forbes, December 22, 2016;  

Ruth Wodak, Majid Khosravinik, and Brigitte Mral, eds., Right-Wing Populism in Europe (London: Bloomsbury, 

2013).  
On local successes of France’s National Front, see Valérie Igounet and Vincent Jarousseau, “Scenes from the 

Front,” Dissent, Spring 2017: 88–95. 
12

 Bertolt Brecht, Galileo (New York: Grove Weidenfeld, 1966), 137–38. 
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فاشیسم -به نئو لیبرالیسم-که چگونه ورشکستگی نو سی حاضر نه تنها درک این نکتهبر بستر شرایط سیا

این تحوالت را  ، بلکه هم چنین بسیار مهم است که بتوانی برخوردار بودهاالعادهیدان داده از اهمیت فوقم

 –داری متمرکز، مالی، و جهانی شده یعنی رژیم سرمایه –مالی -به بحران ساختاری سرمایهء انحصاری

را  مقاومت اشکال ضروری توانتنها بر پایهء چنین نقد تاریخی و همه جانبه است که می.  مرتبط ساخت

.دهی نمودسازمان
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 لفافهء پوپولیسم

راستی را به عنوان صفتی با بار منفی مالیم به کار گرفته است؛ صفتی  گفتمان لیبرال مفهوم پوپولیسم دستِ

-نئو/مسئلهء فاشیسم نهادن اصلِ برای نفی این گرایش به کار برده شده، ولی در عین حال و با کنارکه هم 

است،  "راست رادیکال"ن بازتاب رابطهء مبهم طبقهء حاکم با این عی.  گذاردسرپوش میبر آن فاشیسم 

داری پذیرفته شده با سرمایه سازگارای کامالً به عنوان پدیده "اشرادیکالیسم"جریانی که به رغم تمامی 

گان جهانی به دیدهء فاشیست، به رغم این که هنوز از سوی نخبه-در حقیقت، نیروهای راست نئو  .است

مزین شده، و غالباً به  "چهرهء انسانی"شوند، اما به طور سیستماتیک در سراسر اروپا به ه میتردید نگریست

 1.اندمیانه دیده شده-های راستعنوان شرکای قابل قبول در حکومت

لستاین و پابلو هریکو فینچفده.  بردمشابهی به سر می سازیپدیدهء ترامپ نیز در حال حاضر در روند همگون

اگرچه نژادپرستی و رهبریت ": نویسند کهست به چاپ رسید میای که اخیراً در واشنگتن پُر مقالهپیکاتو د

-فاشیست تعریف درست-پسا واژهء ، اما،سازدفاشیسم نزدیک می بندی جریانفرهمند، ترامپ را به فرمول

مدرن از شکست  یسمِپوپول ....که در واقع مترادفِ پوپولیست است  ایواژه دهد،تری از وی به دست می

تجربهء فاشیستی در  هدایتِ بدیع در راستای فاشیستیِ-به عنوان یک تالش پسا[ و]فاشیسم سر برآورد، 

دیگر مفسرین جریان   ".یازدبه آفرینشِ نوعی از دموکراسی زورمدار دست میدر عوض  کراتیک،مسیر دمو

 ین روست که دیلن ماتیواز ا.  ترنداین نیز حساس اصلی در ایجاد ارتباط میان پدیدهء ترامپ و فاشیسم حتا از

 بسیاری از مفسرین، اما،  ".راستی است-او یک پوپولیست دستِ.... ترامپ فاشیست نیست ": اصرار دارد که

از جمله تامَس ادسال، نویسندهء روزنامهء نیویورک .  گذارندماهرانه این پرسش را به طور کلی ناشنیده می

 2.داندمی "راستی در آمریکا-عروج پوپولیسم دستِ"صرفاً نمایندهء تایمز، ترامپ را 

توان در دگرگشت تئوری سیاسی ریشه یابی لیبرالی به این موضوعات را میمونیک ههژ این شیوهء رویکرد

با  خوانهم لیسم به مثابهء یک عنوان سیاسیِپوپوبه .  گرددبه دوران جنگ سرد برمی نمود، امری که

 3رَنتحانا اِتوسط  اشبهترین شکل شود، که درمی نگریسته( توتالیتاریسم)خواهی وری تمامیتتئ مختصات

                                                           
1
 Charles Bremer, “At the Gates of Power,” New Statesman, December 4, 2014. 

2
 Finchelstein and Piccato, “Donald Trump May be Showing Us the Future of Right-Wing Politics”;  

Dylan Matthews, “I Asked 5 Fascism Experts Whether Donald Trump Is a Fascist,” Vox, December 10, 2015; 

Thomas Edsall, “The Peculiar Populism of Donald Trump”; “Why Trump’s Populist Appeal is About Culture, Not 

the Economy”;  

Sheri Berman, “Populism is Not Fascism: But it Could Be a Harbinger,” Foreign Affairs, November-December 

2016. 
3
 Hannah Arendt 

http://www.newstatesman.com/politics/2014/12/gates-power-how-marine-le-pen-unnerving-french-establishment
http://www.vox.com/policy-and-politics/2015/12/10/9886152/donald-trump-fascism
http://www.vox.com/conversations/2017/3/27/15037232/trump-populist-appeal-culture-economy
http://www.vox.com/conversations/2017/3/27/15037232/trump-populist-appeal-culture-economy
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2016-10-17/populism-not-fascism
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داری، از هر دموکراتیک جامعهء سرمایه-این دیدگاه، هر گونه مخالفت با مدیریت لیبرال از.  عرضه شده است

ز پایگاه ا و اگر هم که لیبرال در نظر گرفته شده-و غیر خواهتمامیت یگرایشبه عنوان سویی که باشد، 

ی دموکراتیک خوانده جامعه تنها زمانیک  گاه،از این جای.  تر استخطرناک مردمی برخوردار باشد دو چندان

 صرفاً های فردی راحقوق و مصونیت کراسی لیبرال قرار داشته باشد، اگر چهکه تحت مدیریت دمو شودمی

داری که ریشه در مالکیت خصوصی ذاتاً ناعادالنهء سرمایهبه رژیم  ودی منحصر ساخته و تنهادر اشکال محد

سرمایهء ای، بنا به آن چه که پال بَرَن و پال سوییزی در اثرشان با عنوان این چنین جامعه.  برددارد راه می

در چارچوب این   4".در شکل دموکراتیک بوده، ولی در محتوا توانگرساالرانه است": اندنوشته انحصاری

دموکراتیک حاکم را -گرایانه، هر جریانی که جاذبهء مردمی داشته و دستگاه لیبرال-خواهِ فردمالکیت دیدگاهِ

 چرخشِ ٠٦٦٠پس از فروپاشی اتحاد شوروی در سال .  شودبه چالش بکشد با عنوان پوپولیسم تعریف می

به اصطالح تیک به عنوان دموکرا-گانی دولت لیبرالهای رخ داد که به پذیرش تقریباً همایدئولوژیک عمده

اِرَنت پیوند خورده  نظرات نظرگاهی که به ویژه با –انجامید ( توتالیتاریسم)خواهی تنها سنگر بر علیه تمامیت

 :نویسددر این مورد، اسالوو زیزک می.  است

این که  – ترین نشانه از شکست تئوریک چپ باشدشاید روشن... به این چنین مقام شامخی  رَنتحانا اِارتقاء 

، و نظایر "خواهیتمامیت"در برابر  "دموکراسی")چگونه چپ مختصات بنیادی لیبرال دموکراسی را پذیرفته 

.... تعریف نماید -را در درون این فضا باز (اشمخالفت) اش، و در حال حاضر سعی دارد که موضع(آن

رام "ایدئولوژیک بود که امر پیچیدهء ای خویش در قبای یک ایدهء در سراسر دوران حرفه "خواهیتمامیت"

گرایانه دموکراتیک را تضمین نموده، و نقد چپ-مونی لیبرالهرا به عهده داشته، هژ "های آزادکردن رادیکال

اگر که بخواهیم   .فاشیستی رد نمود دیکتاتوری راستِ "زادهم"قرینه و از لیبرال دموکراسی را تحت عنوان 

مثالً با تأکید بر تفاوت میان گونهء فاشیستی )های مختلف سل به تقسیم آن به گونهرا با تو” خواهیتمامیت"

را  "خواهیتمامیت"به مجرد این که کسی ایدهء : ای خواهد بودهودهکار کامالً بی ،توجیه کنیم( و کمونیستی

است که ایدهء  این.... بحث در این جا .  دموکراتیک جای خواهد گرفت-افق لیبرال بپذیرد بالفاصله در

 یعنی به جای: است جانشینینوعی  ، در حقیقتتئوریک بوده هر گونه بارِ موءثّرِ که فاقد "اهیخوتمامیت"

-سازد که واقعیت تاریخی را به شکلی که خود توضیح می، مجبورمان میاین که ما را قادر به اندیشیدن سازد

 5.داردف ساخته، بلکه فعاالنه از اندیشیدن باز میاندیشیدن معا وظیفهء نه تنها ما را از دهد بپذیریم؛

                                                           
4
 Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 155. 

5
 Slavoj Žižek, Did Somebody Say Totalitarianism? (London: Verso, 2001), 2–3. See also Hannah Arendt, The 

Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt Brace, 1951), 301–18. 

https://monthlyreview.org/product/monopoly_capital/


9 
 

  6.گیردنشأت می "دموکراتیک-دیدگاه لیبرال"، کاربرد متداول از واژهء پوپولیسم دقیقاً از این چنین امروزه

دموکراتیک، استبدادی، و حتا -پوپولیسم مادامی که مخالف لیبرال دموکراسی باشد به عنوان گرایشی ضد

پوپولیسم ولر در پاسخ به این پرسش که ورنر م-یان  .شوددیده می دو جریان چپ و راستدر هر  توتالیتر

شان با عنوان واسر در کتابکالتکاس مده و کریستوول   .نامدمی "خطری برای دموکراسی"، آن را چیست؟

بنیادی  عمیقاً به طور نظری، پوپولیسم به شکلی": نویسند کهمی یک مقدمهء بسیار کوتاه: پوپولیسم

-دولت لیبرالشان با به خاطر مخالفت هاپوپولیست به از این رو،  ".گیردلیبرال دموکراسی قرار می رویاروی

 "گریافراطی"، به عنوان گرایش به سمت داری مسلط بودهدموکراتیک که به طور سنتی بر جوامع سرمایه

 7.شودنگریسته می

های جوهری بحث از جمله این که مایهپوپولیسم تمامی درون ین تعریف ازاما، واقعیت این است که در ا

شان، و ایدئولوژیک عمیقاً متفاوت-طغیان چپ و راست در اشکالی کامالً متفاوت بروز نموده، پایگاه طبقاتی

-فاشیسم در چارچوب جامعهء سرمایه  .شوداهداف متضاد و در حقیقت ناهمسازشان کامالً نادیده گرفته می

در پی آنند که به جای لیبرال دموکراسی [ فاشیسم]مدافعان .  شودد لیبرال دموکراسی تلقی میداری متضا

داری را حاکم سازند که در آن حقوق مدنی از میان رفته و نوع متفاوتی از مدیریت سیستم سرمایه

ارگر تقویت شود، ابزار سرکوب در راستای تضعیف سازمان طبقهء کهای قوهء مجریه کنار زده میمحدودیت

در مقابل، سوسیالیسم   .شودهای اجتماعی به کار بسته میمحرومیت ملی برای اِعمالِ-شده، و اشکال قومی

ها در پی آنند که سوسیالیست.  داری استدموکراتیک، بلکه متضاد خودِ سرمایه-نه متضاد دولت لیبرال

است  "دموکراسی واقعی"و  "برابری واقعی"داری را با شیوهء تولید کامالً متفاوتی که بر اساس سرمایه

 8.گزین سازندجای

ی رَنتاِهای فاشیستی در جوامع غربی درک ها در مواجهه با عروج دوبارهء گرایشبا این همه، بسیاری از چپ

-بدین ترتیب، پوپولیسم حتا از سوی تحلیل  .اندپذیرفته –طلبی شاید صرفاً از روی راحت –را از این مقوله 

                                                           
6
 On the way that this is connected to Arendt’s own views see “Populism Through the Eyes of Hannah Arendt: Now 

and Then,” Eyes on Europe, April 2017. 

A similar argument on the liberal-democratic designation of a totalitarian-populist nexus to the one that I have 

presented here, though not discussing Arendt and tracing the shift in the way the concept of populism was used to 

the Cold War “vital center” views of thinkers such as Arthur Schlesinger, Jr. and Richard Hofstadter, can be found 

in Marco D’Eramo, “Populism and the New Oligarchy,” New Left Review 82 (2013): 5–28. 
7
 Müller, What Is Populism? 2–3, 13, 93, 99–103; Mudde and Kaltwasser, Populism, 1–7, 92–96, 108–09, 116–18. 

8
 On substantive democracy, see István Mészáros, “The Critique of the State: A Twenty-First Century Perspective,” 

Monthly Review 67, no. 4 (September 2015): 32–37. 

On the critique of liberal democracy as a contradictory state form under capitalism see C. B. Macpherson, The Life 

and Times of Liberal Democracy (Oxford: Oxford University Press, 1977). 

http://eyes-on-europe.eu/populism-through-the-eyes-of-hannah-arendt-now-and-then/
http://eyes-on-europe.eu/populism-through-the-eyes-of-hannah-arendt-now-and-then/
http://dx.doi.org/10.14452/MR-067-04-2015-08_3
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-های ضدگان تصویر شده که از گرایشن برجستهء چپ به مثابهء تهاجم غیرمنطقی و نامربوط به نخبهگرا

زند شکست مهم سیاسی و ایدئولوژیک را رقم می پذیرش چنین نظرگاهی.  خیزددموکراتیک و توتالیتر برمی

 .کنددموکراتیک واگذار می-که شرایط و جهت گفتمان را به نفع حاکمیت لیبرال

 بندیدسته در بحث پیرامون املی در فرانسه و ایتالی-فاشیسم فرا-نئودریا مامونه در اثر خویش با عنوان آن

که این گونه تعریف در پی  ایپوپولیست و مشکالت تحلیلی به اصطالح عنوان تحت رادیکال راستِ کردن

سوی از  به عمد ای اخیرهدر دهه "های پوپولیسم و پوپولیسم ملیواژه": نویسد کهمی ،خواهد داشت

این   ".گزین سازندفاشیسم را با آن جای-نئو/فاشیسم گانواژه" استفاده شده که تا مفسرین لیبرال اروپایی

ه به اصطالح سیاسی و افراطی نوعی از توجی برای جناح راستِ"حرکت به این منظور طراحی شده بود که تا 

هایی ربط چندانی به ی پوپولیسم ریختن بر سر چنین جنبشبه عالوه، آب پاک  ".دموکراتیک تراشیده شود

دموکراتیک -که نهادهای لیبرال ه بر این فرض استوار استها نداشته، بلکه به طور عمدذات این جنبش

فاشیست به طور -نیروهای نئواما، در عوض، .  ها قرار گیرندتر از آنند که در زیر سلطهء فاشیستمستحکم

داری نقش ایفا توانند در تعادل جامعهء سرمایهسیاسی مقبولیت یافته که به طور بالقوه می ای از نظرفزاینده

والتر الکر نیز به این نکته اشاره   9.نموده و به عنوان اهرمی برای مات کردن نیروی چپ به کار گرفته شوند

شته و نیاز به این دارد که یگری ندافایدهء د "گمیسردر"کند که استفاده از واژهء پوپولیست جز ایجاد می

افزاید که استفادهء از این وی می.  هنگام استفاده از آن با قید تعریف میان چپ و راست فرق گذاشته شود

ه در به این خاطر، وی به جای آن چه ک.  های دست راستی گمراه کننده استواژه به ویژه در مورد جنبش

راستی -راستی، پوپولیسم دست-ی، رادیکالیسم دستراست-گری دستافراطی" اشکال گوناگونی نظیر

ای که به طور به کار گرفته شده و جملگی در تشریح گرایش سیاسی ویژه "پوپولیسم ملی[ و... ]رادیکال، 

-را ترجیح می "فاشیسم-نئو"، استفاده از واژهء "عاجزند"گنجد می "گونهء فاشیستی"تاریخی در چارچوب 

 10.دهد

انگیز ایدئولوژیک، مهم است که به این نکته اشاره نمود که -ن زمینهء پیچیده و بحثبا توجه به این چنی

رو، پال ستریت، و کُل، آنری جی چون جودت باتلر، نوآم چامسکی، هوآننامی هم-مفسرین رادیکال صاحب

ه مثابه رنل وست، جملگی نهادن نام پوپولیست بر پدیدهء ترامپ را رد نموده و در عوض این پدیده را بکُ

                                                           
9
 Andrea Mammone, Transnational Fascism in France and Italy (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 7, 

16; Laquer, Fascism, 4–8. 
10

 Laquer, Fascism, 4–9. 
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داری رفتهء سرمایههای پیشدانند که موجب اختالل در دولتمی "فاشیست-جریان عمومی نئو"بخشی از 

آن چه که در این جا مطرح  :این مسئله را امری فرعی شمرد توانبه هیچ وجه نمیاز آن گذشته،   .شوندمی

ر اروپا و ایاالت متحده ملی د-افاشیستی فر-جنبش رو به عروج نئو نیروهای چپ از این است درک درست

 11.باشدمیپاسخ درخور برای آن یافتن  در عین حال نیاز به بحران سیاسی و اقتصادی ژرفنده بوده و در متن

های ممتاز طبقهء کارگر پایهء بورژوازی به همراه بخش-طبقهء متوسط یا خردههای پایینی الیهبه طور کلی 

های در حال حاضر، الیه.  دهندهای فاشیستی را تشکیل میگونه های سیاسی وابسته بهای جنبشتوده

این طبقه را به  ءاعضا.  دهندسوم جمعیت ایاالت متحده را تشکیل می-بورژوازی بالغ بر یک-پایینی خرده

های گران، سرکارگرها، و فروشندهای، صنعتحرفه-کارگران و کارمندان نیمهپایین، -مدیران ردهطور عمده 

-تشکیل می( میانگین ساالنه)فروشی با درآمدی در حدود هفتاد هزار دالر -های غیر خردهبه بخشمتعلق 

آبی، به ویژه در مناطق روستایی و هم چنین از میان -از میان این اقشار، و برخی کارگران یقه  12.دهند

خویش  هایانترین پشتیبای است که ترامپ سرسختهای زنجیرههای کوچک و فروشگاهصاحبان سرمایه

پشت "نا به گفتهء رایت میلز، بتوان در این رابطه، اقشار پایینی طبقهء میانی را می  13.را به دست آورده است

بورژوایی -یک ایدئولوژی خردههای بحرانی، غالباً این طبقه در دروه.  داری نامیدسیستم سرمایه "جبههء

-سرمایه" این ایدئولوژی.  باشدنتی طبقهء کارگر و لیبرال میسبه دور از آراء  سازد کهعَلَم می را "رادیکال"

های در حالی که خود به ائتالف با شرکت را مورد انتقاد قرار داده گان حکومتیو نخبه "داری خویشاوندی

 –شود که غالباً در چارچوب نژادی تعریف می "هاییخودی-غیر" یک ثروتمندان بر علیه-عظیم و فوق

                                                           
11

 The term “neofascist wind” comes from Mammone, Transnational Neofascism. See also:  

Judith Butler, “Trump, Fascism, and the Construction of ‘the People,’” Verso blog, December 29, 2016, 

http://versobooks.com;  

Noam Chomsky, “Trump Might Be a Disaster, But His Team Is Ready to Loot America,” Alternet, April 15, 2017, 

http://alternet.org; Optimism Over Despair (Chicago: Haymarket, 2017), 113–15; 

Juan Cole, “Preparing for the Normalization of a Neofascist White House,” Informed Comment blog, January 2, 

2017, http://juancole.com; 

Henry A. Giroux, “Combatting Trump’s Neo-Fascism and the Ghost of 1984,” Truthout, February 7, 2017, 

http://truth-out.org; 

Paul Street, “Slandering Populism,” Counterpunch, April 28, 2017, http://counterpunch.org; 

Cornel West, “Goodbye, American Neoliberalism,” Guardian, November 7, 2016. 
12

 Dennis Gilbert, The American Class Structure in an Age of Growing Inequality (Los Angeles: Sage, 2011), 14, 

243–47. 

های میانی و انتقالی الیه": کارل مارکس در این مورد گفته است که.  توان به طور دقیق تعیین نمودوسط را نمیتقسیم بندی میان طبقهء کارگر و بخش پایینی طبقهء مت
های اقتصادی و هم عالوه بر آن، این نیز درست است که هم عامل(.  ٠٦١٠، انتشارات پنگوین، ٠١٧١، جلد سوم، ص سرمایه) ".کنندشان را مخدوش میهمواره مرزهای

 .کنندروابط طبقاتی را در ابعاد واقعی تاریخی تعیین می( و میزان آگاهی)فرهنگی 
13

 John Bellamy Foster, “Neofascism in the White House,” Monthly Review 68, no. 11 (April 2017): 1–2. 

http://www.versobooks.com/blogs/3025-trump-fascism-and-the-construction-of-the-people-an-interview-with-judith-butler
http://versobooks.com/
http://www.alternet.org/news-amp-politics/noam-chomsky-trumps-first-75-days
http://alternet.org/
https://www.juancole.com/2017/01/preparing-normalization-neofascist.html
http://juancole.com/
http://www.truth-out.org/news/item/39378-combating-trump-s-neo-fascism-and-the-ghost-of-1984
http://truth-out.org/
http://www.counterpunch.org/2017/04/28/slandering-populism-a-chilling-media-habit/
http://counterpunch.org/
http://dx.doi.org/10.14452/MR-068-11-2017-04_1
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این بخش از جامعه که   14.یازددست می –دست تان کم درآمد، مهاجرین، و کارگران تهیپوس-یعنی رنگین

های باالیی الیه ار بوده، ولی از امنیت و ثروتِاز امتیازهای بهتری نسبت به اکثریت طبقهء کارگر برخورد

واهان و خ و ناسیونالیسم افراطی بوده نژادپرستی سط محروم است، بیش از همه پذیرایطبقهء متو

.  است – "زایش ناسیونالیسم افراطی-باز"یا به عبارتی  – "دست رفته"ها و سنن از بازگرداندن ارزش

های پایینی طبقهء فاشیستی، دقیقاً مانند فاشیسم کالسیک، بر ائتالف میان الیه-، پروژهء نئوسرانجام

-ای این جنبش منتهی میء تودههانحصاری متکی است که نهایتاً به خیانت به پای-متوسط و سرمایهء مالی

15.شود

                                                           
14

 C. Wright Mills, White Collar (Oxford: Oxford University Press, 1951), 353–54. The concept of “crony 

capitalists” is seen by Bannon as integral to lower-middle class radicalism. See Bannon quote in Lester Feeder, 

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

 Roger Griffin, “General Introduction,” in Griffin, ed., Fascism (Oxford: Oxford University Press, 1995), 3–4. 

https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/this-is-how-steve-bannon-sees-the-entire-world
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 "قانون مطابقانقالب "

به  شودهایی از پدیدهء پوپولیسم نام برده میاین حقیقت که از هیتلر و حزب نازی غالباً به عنوان نمونه

فاشیسم کالسیک یک   1.باشد دارکشتواند میتا چه اندازه  کامالً مبهم واژهء این دهد کهروشنی نشان می

ای بود که به رغم خشونت وسیعی که با عروج آن عجین بوده است، همواره به بندی سیاسی پیچیدهشکل

هم موسولینی در ایتالیا و هم هیتلر در آلمان به دنبال .  قلمداد شده است "انقالب قانونی"عنوان حاصل یک 

داری ابزارهای دولت سرمایهسیاسی خویش را در چارچوب و با استفاده از  "انقالب"آن بودند که به اصطالح 

کم سیمایی ظاهری از قانونیتِ مورد نیاز برای تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نظم به پیش برده، و دستِ

-سرمایه"ترسیم شد عبارت از  این حرکت در حقیقت، ایماژی که از فاشیسم توسط خودِ.  نوین را حفظ کنند

 –یعنی تمرکز تمامی قدرت در درون دولت  –مرکزی  "اردولت تمام عی"یک زیر نظر  "داری سازمان یافته

 2.بینشی نو و نژادی از حاکمیت ملی بود ارایهء و

: خوانده شده بود، هنگام ادای سوگند گفتفرا نظامی الیپزیک هیتلر هنگامی که به عنوان شاهد به دادگاه 

سعی ما این است .  سازدنمی کند، ولی هدف آن را مشخصصحنهء نبرد را طراحی میصرفاً  انون اساسیق"

مل تعیین کننده تبدیل خواهیم حزب خود را به یک عا وارد نهادهای قانونی شده و بدین ترتیب است کهکه 

که  در قالبی بریزیم اما، پس از تصاحب قدرت قانونی تمام تالش خود را به کار خواهیم زد تا دولت را.  نمود

قانون اساسی وایمار نبوده،  ءالغاکه به قدرت رسیدن هیتلر از طریق  واقعیت این است  ".مناسب حال ما باشد

از طریق خالی نمودن آن از محتوای "، دان آلمانی، تشریح کرده، تاریخکارل براخر بلکه همان گونه که

"اش با استفاده از ابزار قانونیواقعی
کامالً مشخص شده بود که حزب نازی نخواهد  ٠٦٩٧تا نوامبر   .بود 3

رای خزیدن به قدرت یافته هیتلر، اما، راه دیگری را ب.  های پارلمانی را به دست آوردوانست اکثریت کرسیت

 .انتصاب وی به عنوان صدراعظم بودهمانا بود که 

                                                           
1
 Canovan, Populism, 292; Wodak, The Politics of Fear, 10; “Pope Francis Warns Against Rise of Populist Leaders 

‘Like Hitler’ as Donald Trump Sworn in as President,” Independent, January 22, 2017. 
2
 Arthur Schweitzer, Big Business in the Third Reich (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1964): 239–96; 

Franz Neumann, Behemoth (Oxford: Oxford University Press, 1942). 
داری دولتی های بزرگ، و یا سرمایهداری سازمان یافته، تحت سلطهء شرکتهایی هم چون سرمایهرا با انگاشت( ٠٦٩٦پیش از سال )این که تا چند اندازه بتوان آلمان نازی 

ها دامن زده، و بحث نموده، رایش سوم به قدرت و نفوذ کارتل (Behemoth)هیوالاش با عنوان همان گونه که فرانز نیومن در کتاب.  تعریف نمود، البته، قابل بحث است
 .ددهی در اقتصاد که گویا به دست آمده بود، بیش از آن که از جانب دولت صورت گرفته باشد از جانب سلطهء بیش از پیشِ سرمایهء انحصاری بوافزایش سازمان

3
 Karl Bracher, The German Dictatorship (New York: Praeger, 1970), 192–93. 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/donald-trump-pope-francis-adolf-hitler-rise-of-populism-walls-barbed-wire-a7539936.html
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/donald-trump-pope-francis-adolf-hitler-rise-of-populism-walls-barbed-wire-a7539936.html
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که در اصل به عنوان )را  قانون اساسی ٨١مادهء  این منصب به سرعت یتلر بالفاصله پس از رسیدن بهه

برای به  ساخت کهکه قوهء مجریه و ارتش را مجاز می م نمود،لَعَ (ویب رسیده بودبه تص سپری در برابر چپ

.  را به کار گیردتمامی معیارهای الزم  اصطالح برقراری نظم عمومی برای خود امتیازات ویژه اختیار نموده و

ارلمان عمل نموده، دید پبه دور از صواب تا که هء مجریه این اختیار را به دست آوردقو بدین ترتیب بود که

وی به عنوان  یک ماه پس از انتخاب  .های مدنی را معلق ساخته، و قانون به تصویب برساندآزادی

در ماه فوریهء  گبه آتش کشیده شدن رایشستا[ ماجرای مشکوک] آویز قرار دادنصدراعظم و با دست

.  ت در دست قوهء مجریه را به دست آوردو تمرکز قدر ٨١م کردن مادهء لَ، هیتلر بهانهء الزم را برای ع٠٦٩٩َ

به  ،"قانون رفع خطر از ملت و رایش"الیحهء تفویض قدرت، یا به عبارتی  بود که بالفاصله پس از این

حکومت رایش سوم اما،   4.گانه را بیش از پیش مخدوش ساختتصویب رسید که مرزهای بین قوای سه

اصطالح پروسهء به  سازی، یا بهنیاز به روند پاک ردن حاکمیتپارچه کمرحلهء گذار به قدرت تام و یکبرای 

های دولت و جامعهء داشت که در طی آن تقریباً تمامی شاخهرا  ٠٦٩٩ـ٩٨های خط درآوردن در طی سال

و خفقان فزاینده ، اما تحت یک رژیم ترور اگر چه به طور عمده با تمایل –مدنی در نظام نازی ادغام گردید 

-ند مدیریت فاشیستی دولت، با پوششنکتهء مهم در این جاست که این همه تماماً و همان . صورت گرفت

شاره نموده است، رژیم نازی نه همان گونه که نیکوالس واکسمن، مورخ آلمانی ا.  های قانونی انجام شد

 :ل نمودرا بر جامعه تحمی "ترور قانونی"یک سیستم  قضاییه را معلق نساخت، بلکه قوهء تنها قانون و

، های نخست دیکتاتوریکم در سالرهبران نازی، دستِ.  پلیسی تبدیل نشد رایش سوم به یک دولت سراپا

هیتلر خود در .  دادندگاه برای تظاهر عمومی هم که شده خود را مدافع یک سیستم حقوقی نشان می-گه

در مقام خویش باقی  وعده داد که قضات آلمانی ٠٦٩٩سوم مارس -و-رانی عمومی در بیستیک سخن

های وی قرار گرفته و در خط خواستهسیستم حقوقی اگرچه، در عین حال، انتظار داشت که .  خواهند ماند

نکتهء مهم در این جاست که هیتلر و دیگر .  باشند "پذیرانعطاف"صدور حکم  هنگام توقع داشت که در

 در برابر یک مشت اصول تجریدی نبوده، بلکه رهبران عمدهء نازی دایماً تأکید داشتند که مسئولیت قضات

شد که تنها خطوط راهنمای قضات رفاه مردم همواره گفته می  .باشندگو پاسخ "ملت"در برابر باید در نهایت 

دم زده  "ارادهء ملت"رحمانه به طور مرتب از به اصطالح اسطورهء آلمان بوده، و برای توجیه مجازات بی

 ارادهء رهبران نازی، و یا به عبارت چیزی جز "ارادهء ملت"به اصطالح  نیز که واقعیت ایندر   .شدمی

ابزار حقوقی یکی از عناصر .... شدنبوده به هیچ روی به عنوان تضادی دیده نمی هیتلر تر ارادهء شخصدقیق

اسی کردن مرکزی را در جُرم ساختن مخالفت سیاسی و سی این ابزار نقش.  اساسی در سیستم ترور نازی بود

                                                           
4
 Bracher, The German Dictatorship, 193–98. On the Reichstag fire, see John Mage and Michael E. Tigar, “The 

Reichstag Fire Trial, 1933–2008,”Monthly Review 60, no. 10 (March 2009): 24–49. 

http://dx.doi.org/10.14452/MR-060-10-2009-03_2
http://dx.doi.org/10.14452/MR-060-10-2009-03_2
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های نازی مملو از اخبار مربوط به بر عکس، رسانه.  محاکمات کامالً مخفی نبود.  های عادی ایفاء نمودجُرم

 5.محاکمات و احکام صادره بود

آشکارا از کنار  "ن حاکمیت استعمال مدوّعدالت اِ.  از ابزار حاکمیت است عدالت"با این استدالل که  هیتلر

نوشتن  استدالل، بنابراین.  خودداری نمودیمار و نوشتن قانون برای نظم نوین خویش نهادن قانون اساسی وا

.  را فراهم سازد "انقالب"موجبات تضعیف  توانستهنوز زودرس بوده و تنها می ون اساسی جدیدقان

کارل  که همان طور.  انگاری پیشوا با قانون مطلق شد-سازی تکمیل گردیده، و یکیسرانجام، اما، روند پاک

از رایش سوم را به داری پاس وظیفهء پیشوا"در چارچوب اصل پیشوایی، دان نازی نوشت، اشمیت، حقوق

 6".دکشمیدوش 

همواره اصرار داشتند که  وُال فاشیست ایتالیایی،ء ژولیوس ای، با به عاریت گرفتن گفتهلینی نیزمدافعین موسو

و به این دلیل که حاکمیت به دریافت نموده،  اعلیحضرت دستقدرت را قبضه نکرده، بلکه از "گویا رهبر 

شان تالش بسیار نمودند تا به ها در تبلیغاتفاشیست  7".وی تفویض شده بنابراین کامالً قانونی بوده است

در  ٠٦٧٧از سوی موسولینی در اکتبر  انگار که اصالً شورشی  - دیکتاتوری موسولینی وجههء قانونی بدهند

حمایت طبقهء های فاشیستی این چنین وجههء قانونی را صرفاً در کنف دیکتاتوری.  یفتاده بودرُم به راه ن

های حتا زمانی هم که سرکوب.  راست سیاسی به دست آوردند جریان عمومیدار، ارتش، و سرمایه

 .ه داشتها در باب نظام قانونی کماکان ادامشد، اما، رجزخوانیطلبی محض تعمیق می-سیستماتیک و قدرت

.  داری در جدایی دولت و اقتصاد بودفاشیسم وفاداری این سیستم به سنت سرمایه فِمعرّهای یکی از رخساره

 "سازی-خصوصی"ایدهء .  حفظ گردید که نقش دولت کامالً تحول یافته بودهم حتا زمانی  گیاین ویژه

ها خلق گردید، که بازتاب خارج توسط نازیراه شده، در واقع لیبرالیسم هم-اقتصاد، که در حال حاضر با نئو

  8.بود ملی اقتصاد ها ازسازی، و بانک-هایی مانند صنایع فوالد، معدن، کشتیساختن وسیع صنایع در بخش

                                                           
5
 Nikolaus Wachsmann, Hitler’s Prisons (New Haven, CT: Yale University Press, 2004), 69, 71. 

6
 Schmitt quoted in Karl Dietrich Bracher, “Stages of Totalitarian Integration (Gleichschaltung),” in Hajo Holborn, 

ed., Republic to Reich (New York: Vintage, 1972), 126. 
7
Julius Evola, Fascism Viewed from the Right (London: Arktos, 2013), 51; H. T. Hansen, “Introduction” in Julius 

Evola, Men Among the Ruins (Rochester, VT: Inner Traditions, 2002), 47–48. 
8
 Maxine Y. Sweezy (see also under Maxine Y. Woolston), The Structure of the Nazi Economy (Cambridge, MA: 

Harvard University Press, 1941), 27–35;  

Gustav Stolper, German Economy, 1870–1940 (New York: Reynal and Hitchcock, 1940), 207;  

Germà Bel, “The Coining of ‘Privatization and Germany’s National Socialist Party,” Journal of Economic 

Perspectives 20, no. 3 (2006): 187–94;  

Daniel Guerin, Fascism and Big Business (New York: Pathfinder, 1973). 
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دار تمرکز اقتصادی بود دولت نازی که قویاً طرف.  شد به سرمایه باز گردانده امور مالیو  ان صنایعسکّ

های مالیاتی نیز عمیقاً به نفع سیاست.  نمودها را تشویق میکه ایجاد کارتل قوانینی را به تصویب رساند

. شدای جامعه تحمیل میسرمایه-های غیرافزایش مالیات در وهلهء نخست به بخش": دار بودطبقهء سرمایه

الیق هیتلر در در حالی که ع  9".کردها سنگینی میمزد بگیران و مصرف کننده گُردهء بربارِ مالیاتی عموماً 

اش را حفظ و حراست از سرمایهء بزرگ و مالکیت خصوصی مانع از آن نگردید که وی همکاران و شرکای

و نهادهای ( یآلمان "نژاد نابِ"الخصوص برای علی)تشویق به دزدی و فساد کند، اما مالکیت خصوصی 

های فاشیستی هم در ایتالیا و هم مدر عین حال، اما، رژی  10.داری تحت این رژیم مقدس باقی ماندسرمایه

.  های نژادیالبته با اعمال محرومیت –دادند  آن را گسترش در آلمان از دولت رفاه حمایت نموده و حتا

.  تحت حکومت موسولینی خدمات اجتماعی به غایت رشد نموده، به حدی که تحسین جهانی را برانگیخت

-نازی": نویسدشری بَرمن در این زمینه می.  دادژیم را تشکیل میهای ردولت رفاه در آلمان نیز یکی از پایه

این دولت رفاه شامل تحصیل رایگان .  بودند( آلمانی البته برای نژاد نابِ)راگیر رفاه مدافع یک دولت ف.... ها 

های های بهداشتی، و گزینه، بیمهگیبازنشسته خانواده و فرزندان، حقوق تا مرحله تحصیالت عالی، تأمین

های هنگفت نظامی و امور هزینه  ".فراوانی از تعطیالت ساالنه و تفریحات گوناگون به هزینهء دولت بود

مزدها، اشتغال های کارگری و کاهش دستزیربنایی به عنوان موتور محرک اقتصاد، به رغم الغاء اتحادیه

و هنگامی که وی  ٠٦٩٨پایان سال که هیتلر به قدرت دست یافت تا  ٠٦٩٩از سال .  کامل را تضمین نمود

میلیون نفر  ٨/٧از شش میلیون نفر به  در آلمان کارانپارچه ساخت، تعداد بیاش را به عنوان پیشوا یکقدرت

کشورهای  شتغال کامل دست یافت، در حالی که عمدهءعمالً به ا ٠٦٩١آلمان تا پایان سال .  کاهش یافت

کاری در ایاالت متحده در آن نرخ بی)بزرگ اقتصادی گرفتار بودند کماکان در چنگال بحران  داریسرمایه

 11(.سال نوزده درصد بود

گرانه، زیرپا نهادن کامل حقوق انسانی، میلیتاریسم، نفی منش عمیقاً سرکوب یمعنا البته، این همه به

در پی آن بود که با این حال، فاشیسم کالسیک .  امپریالیسم، و نژادپرستی عمیق این رژیم فاشیستی نیست

خود را مشروع  –شناخت که رژیم آن را به عنوان پایگاه خویش می کم آن بخشیدستِ –با اتکاء به مردم 

                                                           
9
 Schweitzer, Big Business in the Third Reich, 269–78, 327–28. 

10
 Hitler quoted in Rauschning, Voice of Destruction, 91. 

11
Sheri Berman, “It Wasn’t Just Hate. Fascism Offered Robust Social Welfare,” Aeon, March 27, 2017, 

http://aeon.co; 
A. James Gregor, Italian Fascism and Developmental Dictatorship (Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1979), 256–64; 
Robert O. Paxton, The Anatomy of Fascism (New York: Vintage, 2005), 147.  

https://aeon.co/ideas/fascism-was-a-right-wing-anti-capitalist-movement
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و در روند  قدرت تی پس از به دست گرفتن کاملهای فاشیساما، دولت.  اش را تحکیم کندساخته و موضع

مانند عملیات ) 12.خود را نابود کردند "رادیکال"ان بسیاری از هوادار تنگاتنگ با سرمایهء انحصاری، نزدیکی

، ٠٦٩٨ام ژوئن تا دوم ژوییهء که در طی سه روز، از سی "بلند-دسته چاقوهای شبِ"پر یا -مرغ زرین"

نظامی حزب نازی، و هم چنین افراد سرشناس متعلق -گان، سازمان شبهجامه-ایتمامی رهبرانِ عمدهء قهوه

 .(ه قتل رسیدندچپ حزب ب به اصطالح به جناح

، و در راستای این ایده که گویا "انقالب قانونی"به اصطالح فاشیستی  فاشیسم معاصر بر پایهء افسانهء-نئو

دموکراتیک را پشت سر نهد، استوار -بست لیبرالتواند بنتر و کارآمدتر میسازمان یافتهداری دولت سرمایه

و هم باززایی رشد اقتصادی و  ا در چنته داشتهر قومی-محرومیت ملی فاشیسم هم سیاست-نئو.  است

اخیراً در فرانسه، جبههء ملی .  دهدهای زیربنا سازی و گسترش نظامی را وعده میکارزایی از طریق هزینه

ضد "به عنوان یک حزب به اصطالح  های مذمومچهره سازی توسل به خود را ماری له پن تالش نمود تا

تری از هواداران را، های عمومی طیف وسیعین طریق بتواند با اتکاء به نارضایتیجا زده تا بلکه از ا "دستگاه

اما، به رغم این .  دانستند، جذب کندتر خود را متعلق به جبههء چپ میهایی که پیشاز جمله در میان آن

ی گرایبورژوایی، کاتولیک-نفرت خرده های عملی این حزب، از جمله، سیاستمسموم هایظاهرسازی

دار به درستی آن های باالی طبقهء سرمایهالیهبا  اش، به همراه رابطهتوزانهکینهستیزی -ارتجاعی، و خارجی

 13.دهدفاشیست قرار می-را در ردهء یک حزب نئو

، از متن در ایتالیا و آلمان [قرن بیستم]های بیست و سی دهه شیسم نیز همانند فاشیسم کالسیکِفا-نئو

-چونپشتیبان بی که برخاسته، و در حالیدموکراتیک -داری و دولت لیبرالتافتهء سرمایههای در هم بحران

با .  درَبَدموکراتیک به کار می-اش را در بر هم زدن دولت لیبرالداری است، اما تمام تالشچرای سرمایه-و

اصلی سیاست منفور سیک کماکان در جریان بستر توجه به این واقعیت که ابراز هویت علنی با فاشیسم کال

 به عنوان تشکیالتی دموکراتیک، امر در ظاهر فاشیستی-های نئو، در حال حاضر سازمانباقی مانده است

فاشیستی همانند -با این حال، ایدئولوژی نئو  .دنشوقانونی عرضه می-پوپولیست و متعهد به ساختار حقوقی
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ای برای مدیریت امور جاری کل بورژوازی های مدرن چیزی جز کمیتهقوهء مجریه در دولت": اند کهنوشتهکارل مارکس و فردریک انگلس در مانیفست کمونیست   
از منافع  "تمامیت بورژوازی"فاشیسم به جای حفاظت و تأمین منافع .  شودداری از این مسیر خارج میرفتهء سرمایهدر تئوری مارکسی، فاشیسم در کشورهای پیش  ".نیست

 :نگاه شود به.  خوانی داردتر همبنابراین دارای پایگاه محدودتری بوده و با سرکوب وسیع.  کندداری میحصاری پاسسرمایهء ان
Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto (New York: Monthly Review Press, 1964), 5. 
13

Enzo Traverso, “Post-Fascism: A Mutation Still Underway,” Verso blog, March 13, 2017;  
Pauline Bock, “The French Millennials Marching Behind Marine Le Pen,” New Statesman, February 21, 2017; 

Bremer, “At the Gates of Power”; Kim Wilsher, “Fear of Neofascism Keeps Emmanuel Macron Ahead of Marine 

Le Pen,” Guardian, April 29, 2017. 

http://www.versobooks.com/blogs/3130-post-fascism-a-mutation-still-underway
http://www.newstatesman.com/world/europe/2017/02/french-millennials-marching-behind-marine-le-pen
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/29/france-election-neofascism-le-pen-macron
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/29/france-election-neofascism-le-pen-macron
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های را با طرح فرهنگ گراییی، ناسیونالیستی، و های نژادپرستهای گوناگون فاشیستی، افسانهتمامی جنبش

را در ( یا خرده بورژوازی)های پایینی طبقهء متوسط آمیزد که مقدمتاً الیهاقتصادی و سیاسی در هم می

اش از میان زمان سعی دارد که هوادارانحالی که همدر  –دهد ائتالف با سرمایهء انحصاری هدف قرار می

هایی از میان کارگران الیهبه عالوه، .  دهقانی پیوند زندبقهء کارگر را با جماعت های ناسیونالیست طبخش

معیشت خود  ردار بوده و اکنون وضعیتمزدی که در اواخر قرن بیستم به میزانی از رفاه و منزلت برخودست

-د به طور فزایندهبینندر مخاطره می رفتهداری پیشکشورهای سرمایه شرایطِ راکدِ اقتصادیِ موجود در را در

 14.پیوندندفاشیسم می-ای به صف حامیان نئو

های پس از جنگ دوم است که ترین شخصیت ایدئولوژیک در سالوُال، فیلسوف ایتالیایی، مهمژولیوس ای

.  اش در اروپا بازی نمودهای فرهنگی ویژهفاشیسم و عرضهء رخساره-ای را در روند رشد نئونقش برجسته

و نژادپرستی  بود و موسولینی را در رابطه با مسئلهء نژادی "جناح افراطی فاشیسم تاریخی"ق به متعلوُال ای

هنگامی   .تر پروژهء فاشیستی روی آوردبعداً به هیتلر به مثابهء نمایندهء اصیل تحت نفوذ خویش داشت، ولی

یانه از ایتالیا خارج ساخته که نیروهای اس اس موسولینی را پس از سرنگونی به دست نیروهای انقالبی مخف

، حتا اشستیزی افراطی-وی به خاطر یهود.  وُال در آن جا حضور داشتو به ستاد مرکزی هیتلر آوردند، ای

ا از این موضع که گویا از خلوص کافی برخوردار نیست او دایماً فاشیسم ر.  بود در معیارهای آن روز، مشهور

 .دادمورد انتقاد قرار می

آفرید  "باوریسنت"فاشیستی را تحت لوای -س از جنگ جهانی دوم یک سلسله از آثار تئوریک نئووُال پای

را با ویرایشی تازه شامل ( ٠٦٩٨) انقالب بر علیه دنیای مدرنکه از جمله رسالهء فاشیستی وی زیر عنوان 

، و 17(٠٦٩٩) درخشان راه، 16(٠٦٩٠) سواری ببر، 15(٠٦١٩) هابشر در میان ویرانه: این آثار عبارتند از.  بود

فاشیسم ایتالیا   "مثبت"های بحث وی این بود که باید از رخساره.  18(٠٦٢١) نگاه به فاشیسم از جناح راست

و آلمان در دههء بیست و سی دفاع نموده و آن را از اشتباهات معینی که هیتلر و موسولینی مرتکب شدند که 

وُال در همان طور که هنسن، محقق آثار ای.  د جدا ساختمنجر به شکست آن در جنگ جهانی دوم گردی

-گروهی از نئو پدر معنوی"وُال به عنوان گفته است، ای هابشر در میان ویرانهخود بر رسالهء  "مقدمهء"
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 See Jayanti Ghosh, “Globalization and the End of the Labor Aristocracy,” Dollars and Sense, March-April 2017. 
15

 Men Among the Ruins 
16

 Ride the Tiger 
17

 The Path of Cinnabar 
18

 Fascism Viewed from the Right 

http://dollarsandsense.org/archives/2017/0317ghosh.html
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محتوای البته غالباً تحت عنوان بی – "شناخته شده است (در مفهوم وسیع کلمه)رادیکال  هایفاشیست

وُال ، دبیر کل جنبش اجتماعی ایتالیا، وارث حزب سابق فاشیست، از ای19میرانتهرجیو آلویج  ".باوریسنت"

"ها، با این تفاوت که از وی بهتر استراست مارکوزههربرت "به عنوان 
 .بردنام می 20

باوری، سلسله باوری، ایدهسنت، معنویت هایی هم چونارزش پایهء به اصطالح وُال برتحلیل فرهنگی ای

 از نظر وی  21.سازدتازه را مطرح می "سلحشور"نیاز به یک طبقهء  استوار بوده وانقالب -تب، و ضدمرا

بیش از حاضر حال و در  –عمال نفوذ بر مردم تنها وسیلهء اِ"گو نبوده، های مادی پاسخزمانی که انگیزاننده

شان از ثبات برخوردار سرشتبوده که بر اساس  نیروهای غیرعقالنی و احساسی توسل به – هر زمان دیگر

گان ، و سازندهسازان ، افسانهپسندها، رهبران مردمها از جمله نیروهایی است که عوام فریباین.  نیستند

های دیروز در آلمان و ایتالیا توان از رژیمدر این رابطه می.  کنندروی آن حساب باز می "افکار عمومی"

فاشیست -دولت فاشیستی ناب یا نئو  22".بودند یسم موضع گرفتهدموکراسی و مارکسآموخت که بر علیه 

ی تنها نژاد آریای.  پاک خواهد ساخت "ترنژادهای پست"گان نژادی سازمان یافته و خود را از پیرامون نخبه

شامل  ، را"رومی-آریایی"کم نژاد ، یا دستِها را به طور عمومبه معنای دودمان آلمانی نبوده، بلکه اروپایی

فرسایی نموده قلم "حماقت فمینیستی"و  "فسادِ اخالقی زن مدرن"وُال هم چنین در بارهء ای  23.شودمی

وی اعالم .  طغیان وی بر علیه جهان مدرن در عین حال شورشی بر علیه علوم را نیز در بر داشت.  است
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 Giorgio Almirante 
20

 Hansen, “Introduction,” in Evola, Men Among the Ruins, 91–95, Laquer, Fascism, 97; Julius Evola, The Path of 

Cinnabar (London: Integral Tradition, 2009), 88–95; It was Evola’s re-emergence as a major neofascist thinker, 

coupled with his earlier leading role in the late 1920s in the “Ur-Group” of Italian intellectuals, dedicated to 

providing pagan bases for right-wing ideology (Ur is a prefix standing for primordial), that undoubtedly inspired 

Umberto Eco’s famous 1995 article on “Ur-Fascism,” in which Evola was singled out as the chief theoretical figure. 

“The first feature of Ur-Fascism,” Eco wrote, “is the cult of tradition.” Umberto Eco, “Ur-Fascism,” New York 

Review of Books, June 22, 1995. 
21

 Evola, Men Among the Ruins, 195; H. T. Hansen, “Introduction,” in Julius Evola, Revolt Against the Modern 

World (Rochester, VT: Inner Traditions, 1995), x; Mammone, Transnational Neofascism, 67–68. 
22

 Evola, Men Among the Ruins, 195; H. T. Hansen, “Introduction,” in Julius Evola, Revolt Against the Modern 

World (Rochester, VT: Inner Traditions, 1995), x; Mammone, Transnational Neofascism, 67–68. 
23

 Evola, Fascism Viewed from the Right, 101,Men Among the Ruins, 75,Revolt Against the Modern World, 167–71, 

Mammone, Transnational Neofascism, 70 
های مادی، رنگ و لعاب کند تا به نظرات نژادی خویش، به جای زمینهواُل سعی می، ای(نامه نگاری استزیست-که خود) در کتاب راه درخشان "مسئله نژادی"در فصل 

اما، .  زدساها که وی مرتب با او مقایسه شده است، مجزا میمعنوی داده و مدعی است که عاری از نژادپرستی است؛ به ویژه، خود را از آلفرد روزنبرگ، تئوریسین نژادی نازی
هویداست، بلکه به روشنی در این که وی  "رومی-آریایی"این تناقض نه تنها در بررسی وی از نژاد .  های همین کتاب نیز آشکار استگویی وی حتا در تمامی صفحهتناقض

راه . )به خوبی آشکار است "ها به نژادپرستی روی آورندیستفاش"را به عنوان عاملی قلمداد کند که گویا باعث گردید که  "المللیفاشیستی یهودیت بین-های ضدگرایش"
 (٠٩٨ـ٩٢درخشان، صص 

http://www.nybooks.com/articles/1995/06/22/ur-fascism/
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به منزلهء دانش داشته  توان یافت که کمترین شایستگی رادر عرصهء علوم مدرن چیزی را نمی"که  نمود

 24".باشد

که دولت در عصر نوین فاشیستی دقیقاً بود  د، اما، مُصرّبهره بووُال از تحلیل مشخص اقتصادی بیاگرچه ای

و موظف  های بزرگ قرار گرفتهبه همان شیوهء فاشیسم کالسیک، باید بر پایهء مالکیت خصوصی و شرکت

باید استقالل خود را از منظر وی، اما، دولت می.  نابود سازد است که هر گونه سازمان مستقل کارگری را

باززایشانه،  حاکمیت از منظر.  صون نگاه داردتمامیت نظام را م عمال انحصاری قهرحفظ نموده و از طریق اِ

 25.باشد "مطلق"باید که  باوری افراطی، و زورمدارانهملت

ایدئولوژیک ی زیربنا، تئوریسین متنفذ فرانسوی، 26وابن دِن لَاَ فاشیست مانند-وُال و دیگر متفکرین نئوای

در اروپا ظهور نموده [ قرن بیستم]که ابتدا در دههء هفتاد  ملی را پایه ریزی نمودند-رافاشیستی ف-جنبش نئو

انتظار این بود که این جنبش بتواند در سایهء رکود اقتصادی .  و سپس به ایاالت متحده گسترش یافت

پس از  که توانست –د رَای به دست آوَداری حمایت وسیع تودهرفتهء سرمایهر کشورهای پیشدار ددامنه

های سازمانی بسیاری از با این حال، ریشه.  به سرعت رشد نماید ٧١١٢ـ١٦های بحران بزرگ مالی در سال

گیری آن چه کلبه درستی در ش امر به عنوان مثال، این.  این تحوالت در اروپای دههء هفتاد شکل گرفت

"های هابتاردوگاه"که 
از انگارهء در این جا .  نامیده شد آشکار است فاشیست ایتالیا-برای جوانانِ نئو 27

از فراموش شده بخشی  –های پایینی طبقهء متوسط استفاده می شود برای الیه هابت به عنوان نمادی

مین ایده بود که بعداً در ایاالت متحده در ه.  خیزندجامعه که گویا برای دگرگون ساختن جهان به پا می

های کلیدی وگین، فیلسوف روسی، یکی از شخصیتالکساندر د  29.مقبولیت عام یافت 28میان راستِ افراطی

به )وُال های ایرا بر پایهء ایده "اشتئوری چهارم سیاسی"باشد که می "ملی-فاشیستی فرا-جنبش نئو"در 
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 Evola, Revolt Against the Modern World, 169, 355; Ride the Tiger, 131. 
25

 Evola, Men Among the Ruins, 123; Furlong, The Social and Political Thought of Julius Evola, 143–45. 
26

 Alain de Benoist 
27

 Hobbit Camps 

 (م. )ها، که هر دو توسط هالیوود به فیلم در آمده استآر تولکن، از جمله رمان هابت و سلطان حلقه.آر.های جیای است در رمانهابت، موجودی افسانه
28

را  "راستِ افراطی"واژهء  به جز یک مورد در تمامی موارد که امدادهرجیح اما، من ت. به کار برده است "آلترناتیو راست"را به مفهوم  alt-rightنویسنده در این جا واژهء   
 (م) .به جای آن قرار دهم که به نظر من گویای تمامی واقعیت است

29
 Mammone, Transnational Neofascism, 173–74. 
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بنا نهاده که توجه ( گر فیلسوف آلمانیوا، و مارتین هایدههای اشمیت، دِ بنههمان اندازه که بر اساس نظری

30.افراطی ایاالت متحده را به خود جلب نموده است-راست

                                                           
30

 Aleksandr Dugin, The Fourth Political Theory (London: Arktos, 2012), 13, 28–34, 39–46, 88–89, 95–96, 193; 

Laquer, Fascism, 195–96, Aleksandr Dugin, “Heidegger and Evola,” Middle East Media Research Institute, 

February 16, 2017. 
 .اندها نوشته شدهکند که در دورهء حاکمیت نازیگر تکیه مینکتهء مهم این است که دوگین به ویژه به آن دسته از آثار هایده

https://www.memri.org/reports/fourth-political-theory-pro-kremlin-russian-philosopher-dugin-alternative-liberalism
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 فاشیستی-ترامپ و ائتالف نئو

فاشیستی -جایی که در آن احزاب نئو ،توانسته است در ایاالت متحده "راست رادیکال"جالب این جاست که 

دست [ پس از جنگ دوم]اش ترین پیروزییگاه قابل توجه انتخاباتی باشند وجود ندارد، به بزرگکه دارای پا

انتخاباتی در درون مبارزات ترامپ در مسیر خویش برای رسیدن به کاخ سفید، از همان مراحل اولیهء .  یابد

های پایینی متکی بر الیه به طور ثابتیدر کالج انتخاباتی  نخواه تا شکست دادن هیلَری کلینتحزب جمهوری

-، و هم چنین بر رأی دهندههار به طور عمده از میان سفیدپوستهایی از طبقهء کارگطبقهء متوسط و بخش

انتخاباتی ترامپ در هر مرحله  کمپین  .های وابسته به کلیسای انجیلی بوده استگان روستایی و مسیحی

روشنفکری و -نیروهای غیر"هاده، و در عوض همواره از تمامی رسوم و آداب و نزاکت را به کلی زیر پا ن

 .وُال سود جُستمورد تحسین ای "متعصب

، که مدیریت کمپین بارت نیوز و مدیر عامل آن، استیو بَنَنافراطی، به ویژه بریت-ارتباط ترامپ با راست

راستِ رادیکال از  بارت نفرتِبریتبَنَن و .  کلیدی در موفقیت او بود دار گردید، عاملانتخاباتی وی را عهده

دستگاه سیاسی حاکم را در کمپین انتخاباتی ترامپ کانالیزه نموده که به نوعی بیم و هراس بخش معینی از 

کمک بَنَن هم چنین توانست  باترامپ .  نمودمیهای پایینی طبقهء متوسط و طبقهء کارگر را منعکس الیه

های از گردن کلفت 1دار، به ویژه پیتر تیلار نیرومند طبقهء سرمایهکه حمایت استراتژیک برخی از اعضاء بسی

  3.کا را به دست آوردترین میلیاردرهای وال استریت و دخترش ربهاز بزرگ 2سیلیکون والی و رابرت مرسر

-با اتکاء به نژادپرستی و قومیت حمایت گسترده کسب که موفق به فاشیستی اصیل ترامپ-استراتژی نئو

 ائتالف با عناصر اصلی طبقهء حاکم، در عین حالو های پایینی طبقهء متوسط بوده، مورد عالقهء الیه باوری

بود  به این دلیل.  داری ایجاد نمودهای سرمایهدر میان محافل نخبهء سیاسی و رسانه وسیعی را سردرگمی

ای تخاباتی ترامپ را ملغمهکه کارشناسان جریان اصلی که فاقد بینش تاریخی و طبقاتی هستند، کمپین ان

عنوان  هوی را ب فراتر رفته ونیز حتا از این  گران چپبرخی از تحلیل.  آشفته از راست و چپ ارزیابی نمودند
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 Peter Andreas Thiel 
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 Robert Leroy Mercer 

3
 Jane Mayer, “The Reclusive Hedge-Fund Tycoon Behind the Trump Presidency,” New Yorker, March 27, 2017. 
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ونه اصول و برنامه ، در حالی که برخی دیگر مُصرّ بودند که وی فاقد هر گمطرح ساختند "رو-میانه"یک 

 4.شودوی اداره میشخص های خودخواهانهء اس انگیزهکمپین وی صرفاً بر اس که گویا بوده، و

هء دستهء ترامپ با یک پروژ-و-که دار با این وجود، آن چه که اکنون باید کامالً روشن شده باشد این است

های سیاست داخلی ترامپ بازتاب روشنی از ائتالف.  فاشیستی حکومت را به دست گرفته است-سیاسی نئو

حکومت ترامپ عالوه بر .  است که وی را به قدرت رسانده است "روشنفکری-یرغ"طبقاتی و ایدئولوژی 

زد شده، و کشیدن دیوار در مرز ایاالت متحده و مکزیک که اکنون زبان[ از ورود به کشور]ها مسلمان منع"

 :در به اجرا گذاشتن نکات زیر به شدت تأکید نموده است

 ؛(نَن خواسته بوددقیقاً همان گون که بَ)تخریب دستگاه اداری  -

 محیطی؛-های علمی و حفاظت زیستویران ساختن سازمان -

 ها؛بر شرکت حذف مقررات دولت فدرال -

 های زیربنا سازی به میزان یک تریلیون دالر؛افزایش هزینه -

 افزایش هنگفت بودجهء نظامی کشور؛ -

 سازی آموزش؛-خصوصی -

 حذف برنامهء بهداشت عمومی مصوب حکومت اوباما؛ -

 ؛تادن به آزادی بیان در اینترنپایان د -

 .دارانهای بزرگ و سرمایههای هنگفت مالیاتی برای شرکتو تخفیف -

آسا از میلیاردرها، عناصر گردن کلفت وال ای غولهای مشورتی را با مجموعهپست تمامی اش وترامپ کابینه

پُر نموده  تغییرات اقلیمی رانافراطی، و انکارگ-های راست، ایدئولوگهای انعطاف ناپذیراستریت، ژنرال

 [کاخ سفید]در ضلع غربی  ی سختهای اول حکومت ترامپ با نبرداگرچه حقیقت این است که ماه  5.است

در سوی دیگر  "روترمیانه" توانگرساالریِمنافع  مدافعین و از یک سو میان معتقدین راستین راستِ افراطی

کاخ  مشخصهء فاشیستی است که-ب تضادهای درونی ائتالف نئورقم خورده است، اما این تنازع صرفاً بازتا
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حکومت فدرال و  های درون خط درآوردن شعبهقدرت و به  سیاستِ اگرچه  .باشدان ترامپ میسفید دور

که  –رسد که توانگرساالران به نظر میاما گان راستِ افراطی است، ساالری مشغلهء ذهنی نمایندهدیوان

کامالً عنان  اُلیگارشیبه سمت یک در حال سوق دادن حکومت  – دهندرا تشکیل می پترام گاه حقیقیپای

 6.اندگسیخته

اگرچه خود دانش آموختهء  – فراطیراستِ ا آتش افروزاستیو بَنَن، در یک سوی این کشمکشِ جناحی، 

و  قرار داشته؛مپ گی از پایگاه ترابه نماینده –گان کارکشتهء درون سیستم است و از نخبه 7گلدمن ساکس

 خلف سرمایهء مستغالتی قرار دارد و از فرزندان جِرِد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ ی دیگر این دعوا،سو در

داری سازش اگرچه استیو بَنَن خود از مدافعین یک سرمایه  .که به دنبال حفظ منافع سرمایهء مالی است

ریب دستگاه اداری و به دست آوردن نتایج سیاسی مورد ناپذیر بوده، اما، هدف اولیهء وی در حال حاضر تخ

هایی رجوع به آن"از نقطه نظر وی نکتهء کلیدی برای پیروزی در یک انتخابات .  پسند پایگاه ترامپ است

-این گونه است که می.  های حداکثر با مدرک دبیرستانآدم.  است که فاقد تحصیالت دانشگاهی هستند

  8.است "انقالب سیاسی"خواست اصلی وی به راه انداختن به اصطالح یک   ".شد توان در انتخابات پیروز

برد منافع طبقهء جِرِد کوشنر، اما، فاقد عالیق سیاسی بوده و بیش از همه به مسئلهء انباشت سرمایه و پیش

رسد نظر میدر حال حاضر، به   .کندگی مییعنی که منافع نهایی خود ترامپ را نماینده –اندیشد حاکم می

های بزرگ و بندهای موجود بر سر راه شرکت-و-تمرکز اصلی حکومت بر از میان برداشتن تمامی قیدکه 

-اما، هنگام نزدیک شدن انتخابات میان.  یعنی قلمرو کوشنر –است  نرفرم مالیاتی به نفع توانگرساالرا

 .یعنی قلمرو بَنَن –برخواهد گشت کم در شعار هم که شده به سوی راستِ افراطی ای، ترامپ دستِدوره

ترامپ با این هدف که تمامی نیروی امپریالیسم ایاالت متحده را بر  در حیطهء نفوذ امپریالیستی، حکومت

میانه و آفریقا که هنوز به طور کامل تحت سیطرهء یا آن بخش از آن در خاور)اسالمی علیه جهان 

این چرخش  . زدایی با روسیه بودبه دنبال تنش ی کاردر ابتدا و چین به کار گیرد،( امپریالیسم قرار نداشته

های سرآمدِ کاخ سفید را در برابر دستگاه امنیتی و بخش بود ریزی شدهبرنامهکه از پیش سیاسی -جغرا

نَن و کوشنر در درون کاخ سفید فراهم میان جناح بَ را ار قرار داده، و موجبات تشدید کشمکشدطبقهء سرمایه
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با روسیه مجبور  اما، پس از آن که مایکل فلین، اولین مشاور امنیت ملی کابینهء وی به اتهام ارتباط . ساخت

تر سطح قرار ها نشان داد که وی به لحاظ تاریخی در پایینبه استعفا گشته، و پس از آن که نتایج نظرسنجی

-در میان شور و هلهله.  جهت داد گرفته، ترامپ با دست زدن به یک حملهء موشکی به سوریه ناگهان تغییر

به راه انداختند، ترامپ توانست که به یک ضربت پراکنی -پس از این موشکها ای که تقریباً تمامی رسانه

، او در آن .ان. ان. ، یکی از کارشناسان ارشد سی9به گفتهء فرید زکریا.  ردای فرماندهء کل قوا را به تن نماید

 ".یاالت متحده تبدیل گردیدرییس جمهور ا"به بود که شب 

های که ترامپ تصمیم گیری در حالی در مدت زمان تقریباً دو هفته از اواخر ماه مارس تا نیمهء آوریل،

 ؛های هوایی سوریه شلیک نمودهپنجاه و نُه موشک به پایگاه ه فرماندهان حاضر در منطقه سپرده؛روزمره را ب

ا بر سر افغانستان ریخته؛ و به طور علنی کرهء شمالی را با انجام ر "هاتمامی بمبمادر "به اصطالح  مبِبُ

ها در خاور میانه بود که جهان شاهد افزایش شدید تلفات غیرنظامی نمود،  به نابودی عملیات نظامی تهدید

 10.های ایاالت متحده بودنتیجهء مستقیم حمالت نظامی و بمباران

در تضاد  ن چنین گرایشی از جانب حاکمیت به سمت جنگه ایلوحانه مدعی شدند ک-برخی از مفسرین ساده

 تواند به مفهوم چرخش به سمت میانهاش قرار داشته و از این رو تنها میاولیه "انزوا طلبی"ای هبا ارزش

که برکنار نمودن بَنَن از شورای )های بستر اصلی تا آن جا به پیش رفتند که چرخش ترامپ را رسانه.  باشد

تر در مسیر به عنوان این که ترامپ سرانجام تصمیم گرفته است که بیش (شدی را نیز شامل میامنیت مل

های ناگهانی در این گونه نوساناما، این است که ، واقعیت.  بگیرد تفسیر نمودند قرار "ریاست جمهوری"

.  رفتانتظار میفاشیستی -مواضع امپریالیسم ایاالت متحده دقیقاً آن چیزی است که از کاخ سفید نئو

سیاسی که -زدایی  با روسیه کنار نهاده شد، بدون آن که هیچ کدام از اهداف جغراسیاست اولیهء تنش

 11.افزایش فشار بر داعش و چین را نشانه گرفته رها شود
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به دندان در حال مسلح شدن بوده و  تابیش از پیش و حاکمیت ترامپ  تحت ایاالت متحده در حقیقت،

کاران این حاکمیت به استراتژی محافظه.  دهدطلبی بیشتری را از خود بروز میخویی و جنگهعالیم ستیز

البته این واقعیت نباید تعجب برانگیز   .زمان با روسیه و چین استنوین گردن نهاده که خواهان رویارویی هم

آمریکا باید بار دیگر ": د کهبسیار مهم است که به یاد داشته باشیم که بَنَن خود اعالم نموده بو.   باشد

تواند نهایتاً تأمین می است که و یک آمریکای نیرومند.  هم به لحاظ اقتصادی و هم نظامی –قدرتمند شود 

این مسایل ترامپ را در .  قطبی نیست-که چیزی جز امپراتوری جهانی تک – "کنندهء صلح جهانی باشد

ترمیم و  در حقیقت، خواست.  دهدیاالت متحده قرار نمیخارج از دایرهء جریان مسلط در سیاست خارجی ا

.  ء حاکم ایاالت متحده قرار داردتمامیت طبقه از مرزها مورد حمایت در خارج بازسازی توان ایاالت متحده

ممنوع در آسمان سوریه -کلینتن در دوران مبارزات انتخاباتی بر سر تحمیل منطقهء پرواز هیلَریء وعده

-هسته-لبهء پرتگاه جنگ گرماتردید جهان را در یافت بیمی تحقق امری که اگر.  دعاستشاهدی بر این م

نیز خود  بر علیه سوریه [موشک کروز ١٦پرتاب ] هم چنین، حمایت قوی وی از اقدام ترامپ.  دادقرار می ای

نسته است که در احوال، حکومت ترامپ در این مدت کوتاه توا با تمام این.  دلیل دیگری در این مورد است

ها در این استفاده از زور و قوهء قهر خودنمایی نموده، که اگر آن را با تغییر جهت در راستای کنترل نظامی

12.توان انتظار داشتزمینه همراه سازیم چیزی کمتر از نکبت را نمی
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 بربریت مدرن

برای دفاع از منافع متضاد  گاهیهای پیشین بدان اشاره شد، کاخ سفید به میدانهمان گونه که در بخش

، و در سوی دیگر پاسخ به حمایت شده انحصاری-از منافع سرمایهء مالی یک سو در:  بدل شده است

   .گاه انتخاباتی ترامپ را تشکیل می دهندکه پای قرار دارد طبقهء متوسط یهای پایینهای الیهخواسته

انحصاری -که همانا حفظ منافع سرمایهء مالیبدون داشتن هیچ توهمی در مورد اولویت حکومت ترامپ 

بوده، و پشت پا زدن به ادعاهای پوپولیستی است، برای آن که کاخ سفید بتواند کمترین اعتباری را در میان 

-برد منافع کالنپیش که –ای جز دست زدن به رقصی ماهرانه نخواهد داشت اش حفظ کند چارهگاهپای

های متخصص باالیی طبقهء متوسط بری جسته که عمیقاً زمان از الیههم داران بوده در حالی کهسرمایه

های پایین منافع الیه "زبان"های ترامپ باید به اصطالح سیاست  1.باشندمورد نفرت هواداران ترامپ می

ز ا  2.تحقق بیابند هیچ گاه بدون آن که های طبقهء کارگر باشد، ولیخواسته طبقهء متوسط و به میزانی هم

ارایه گشته کماکان حیاتی  بارت، و مَرسَرهااین رو، منظومهء سیاسی و استراتژیکی که از سوی بَنَن، بریت

 .است

رقم زده به احتمال زیاد در آینده نیز و فاشیستی که کاخ سفید ترامپ را تا کنون -به این خاطر، استراتژی نئو

ترامپ به محض ورود به کاخ .  دنبال خواهد شد های توانگرساالر کماکانبا ادغام راستِ افراطی و بخش

 . اش نقش کلیدی داشتند سپردگان راست افراطی که در پیروزی انتخاباتیسفید مناصب بسیاری را به نماینده

دار بوده و حلقهء اصلی ارتباط با ریزی ترامپ را عهدهنقش بَنَن در این میان که کماکان منصب ریاست برنامه

راستِ افراطی از نقطه نظر ایدئولوژیک به اندیشمندانی .  از اهمیت محوری برخوردار است بارت است،بریت

( افول غربمورخ متنفذ آلمانی در اوایل قرن بیستم و نویسندهء کتاب )وگین، و آزوُلد اسپنگلر وُال، دنظیر ای

به ویژه ... گرایی سنت"به خاطر وُال ابراز نموده و وی را ای را نسبت به ایبَنَن عالقهء ویژه  3.متکی است

سفید مورد  ایاستقالل فرهنگی اروپو به خاطر ترویج  "کندهای ناسیونالیسم حمایت میآن جا که از شالوده

 غربِ"از نقطه نظر بَنَن، به ستیز جهانی راست باید از منظر باززایی جنگ تاریخی   .دهدستایش قرار می
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ملی مهاجرین رنگین پوست در -طرد فرهنگیبه  ه شود که در حالیه اسالم نگریستبر عل "مسیحی-یهود

 4.یافته است تعمیم اروپا و ایاالت متحده

که بَنَن از اوایل مبارزهء انتخاباتی به کمپین ترامپ وارد نموده و  فاشیستی-بخش مهمی از جذبهء موثر نئو

-بی"بَنَن مدعی است که    .تنگ داردقتصادی ارتباط تنگابا ناسیونالیسم ا کاخ سفید آوردسپس با خود به 

این دیدگاه به اشارهء   ".طبقهء کارگر آمریکا را نابود کرده تا در آسیا یک طبقهء متوسط بیافرینند 5هاوطن

-های سفید، که قبالً از هژهکه در آن طبقهء کارگر، یعنی آمریکایی به اصطالح در حال زوال است امپراتوری

توسط  بینند که کارشانور بودند در حال حاضر میحده در اقتصاد جهانی بهرهمونی بالمنازع ایاالت مت

، و با موجی از یالتین "غیرقانونی"ها گرفته شده، در حالی که خود با سیلی از مهاجرین ها از آنآسیایی

وبرو هستند ر "های اسالمی رادیکالتروریست"به طور عمده گویا گان از کشورهای خاورمیانه که پناهنده

-های بیگذاران رشوه بگیر، و لیبرالجانی، سرمایه-دارهای جانگناه این همه بر گردن سرمایه.  باشندمی

شان را به زبان رمز تکیه کرده و پیام بارت، و راستِ افراطی به طور عمده برترامپ، بَنَن، بریت.  وطن است

شوند که به ادارانی که دایماً ترغیب میرسانند، هومی تر خودن شکل به هواداران سفید و متعصبای

فرهنگی و اقتصادی  مرکب تهدید به دیدهء ان جامعهبخش رنگین پوست به طور کلی ها، ومهاجرین، پناهنده

 6.بنگرند

این کتاب رُمانی .  دید اردوی قدیسانای و مکرر بَنَن به کتاب توان در اشارات استعارهاستراتژی نژادی را می

ترین اثر در نوع خود نویسندهء فرانسوی؛ که بی هیچ تردیدی یکی از نژادپرستانهان راسپای است به قلم ژ

به انگلیسی برگردانده شد،  ٠٦٢١هنگامی که این کتاب در سال .  باشد که تا کنون منتشر شده استمی

به عنوان به انگلیسی از سوی ناشران   اردوی قدیسان انتشار کتاب"نوشت که  کرکاسمجلهء نقد کتاب 

اهمیتی را  همان دقیقاً که ی است، زیرادرستادعای احتماالً  ، باید گفت کهشودیک رخداد عمده معرفی می

 ، یعنی"منفور موجود" صد هزاراین رُمان هجوم هشت  ".در زمان خود داشت نبرد من کتاب  انتشار دارد که

وبه به سواحل اروپا نزدیک شده و قصد دارند های مخرکه سوار بر کشتی کشدتصویر می به هایی راپناهنده

  .، تسخیر کنند"اردوی قدیسان"که فرانسه را به عنوان معبری برای ورود به اروپای سفید، یا به اصطالح 
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 ضبطها روسیه را تهدید نموده، و یک کشتی تفریحی فرانسوی در مانیل عظیمی از چینی هم زمان، فوج

کتاب از انجیل عنوان .  اندها پیرامون گتوهای سیاهان سنگربندی کردهتسفیدپوس نیویورکشده است، و در 

 از گسترهء زمین گذشتند و بر را نظاره کردم آن گاه که هاو آن": گرفته شده است( فصل بیست، آیهء نهم) یوحنا

شی از آسمان فرو بارید، خدا آت آن گاهپس .  شوم بود تیها را نیّاردوی قدیسان، شهر محبوب، فرود آمدند، و آن کرانهء

 اش مملو از قتل، تجاوز،از همان اولین صفحه این رُمان  ".ها را در کام خویش فرو کشیدبه یک دم آن آتشی که

در )های انسانی قطعه شده، و اندام-ها قطعهن اشکال نژادپرستی بوده، انسانتریرحمی، و افراطیکشتار، بی

شود که این کتاب در پشت جلد کتاب این گونه تبلیغ می.  اکنده استدر همه جا پر( الفاظی نژادپرستانه

هدف این   ".پوستان استمان در بارهء پایان دنیای سفید ترین رُ، بحث برانگیز، و پر فروشزمانی-آخر"

 غیر قابل بیانبرای خشونت  (بردوُال به کار میعبارتی که ای)های عاطفی و ناآگاهانه آن است که پایه کتاب

د اعمال ها اعمال نشده بلکه بر علیه تمامی نژاد غیر سفیکه تنها بر علیه آسیایی را فراهم سازد، خشونتی

 7.شوندشود که مجموعاً  به عنوان خطری نژادی دیده میمی

از نظر بَنَن، کتاب .  نگردنامهء نژادپرستی مینظامبه مثابهء نوعی از  اردوی قدیسانراستِ افراطی به کتاب 

: اعالم نمود ٧١٠١همان گونه که وی در سال .  گان از خاورمیانه و آفریقا به اروپا اشاره دارده سیل پناهندهب

وی یک سال بعد   ".به اروپای مرکزی و سپس غربی و شمالی بود اردوی قدیسانای از نوع تقریباً مداخله"

 این گونه اردوی –ک مسئله جهانی است این ی.  در اروپا همه چیز در بارهء مهاجرت است": از آن گفت که

که اکنون دادستان کل کشور بوده و بَنَن وی را به  –ای با جف سِشن وی در مصاحبه  8".جهانی قدیسان

پس  –کند معرفی می "یک روشنفکر، رهبر معنوی این جنبش ناسیونالیستی و پوپولیستی در کشور"عنوان 

گان کشور غیرت آن را دارند، و به نظر تو آیا نخبه": پرسدمی قدیساناردوی آمیز به کتاب ای کنایهاز اشاره

به پشتوانهء آن در این  مسیحی به اندازهء کافی معتقد هستند که تا بتوانند-هوداصول بنیادی غرب ی آیا به

دقیقاً  نیز نگرانی من"گوید، سِشن در پاسخ می  "پیروز شوند؟[ ها و اسالمبر علیه مهاجرین، پناهنده]جنگ 

خواه از استیو کینگ، نمایندهء جمهوری.  انددیگران نیز در این مورد ابراز نظر نموده  9".در این مورد است
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به امکان وقوع یک جنگ نژادی در ایاالت متحدهء  ٧١٠٢در طی یک مصاحبهء رادیویی در مارس  10آیووا

 11.را در متن شرایط روز بخوانند اردوی قدیسانامروز اشاره نموده و قویاً توصیه نموده است که همه کتاب 

بارت بَنَن و بریت.  ستیزی، و ناسیونالیسم افراطی است-ترامپیسم به طور روزانه لبریز از نژادپرستی، زن

اصطالحی که از سوی  –خوانند می "های طبقهء کارگرهابت"متشکل از  شرمانهتِ افراطی را بیجنبش راس

های پایینی طبقهء متوسط و طبقهء کارگر به کار الیه "فراموش شدهء"یدهای گویا اینان برای اشاره به سف

به ( 12ریزوناخواه از اَسناتور جمهوری)کین سناتور جان مکاین البته در پاسخ به اشارهء منفی .  شودگرفته می

.  د استفاده قرار دادبَنَن، اما، این واژه را برای مدافعین متعصب ترامپ مور  13.تی پارتی است "هایهابت"

 تر به دستکه پیش "های هابتاردوگاه"از وجود  زندالبته، هنگامی که وی دست به کاربرد این واژه می

در حقیقت، راستِ .  دهی شده بود به خوبی آگاه  استدر ایتالیا در مصداقی مشابه سازمان هافاشیست-نئو

-ای زهرتوان به عنوان ملغمهشود را میبارت معرفی میافراطی در ایاالت متحده آن گونه که از سوی بریت

 .ایاالت متحده، و بنیادگرایان مسیحی تعریف نمود نژاد سفید در طلبان فاشیسم اروپایی، برتری-از نئو آلود

-، برده(های آمریکابومی)کشی های تاریخ ایاالت متحده شامل نسلترین رخسارهپدیدهء ترامپ بر تاریک

در میان تمامی رؤسای (  و حتا خود ترامپ)بَنَن .  ، و امپریالیسم متکی استن جدایی نژادیداری، قوانی

در دلیل این نزدیکی  –تر می داند را از همه به ترامپ نزدیک 14ندرو جکسنجمهور ایاالت متحده شخص اَ

به بانک  سی و حملهموکراد به اصطالح رشد با گویا نام اَندرو جکسن که شوداین گونه وانمود می ظاهر امر

دارانهء وی، نقش شنیع او در ؛ اما در واقع امر به خاطر جاه و جالل بردهگره خورده است ایاالت متحده

شان در نواحی شرق ها با زور سرنیزه از سرزمینان، و اقدام حکومت وی در راندن بومیپوستهای سرخجنگ

بود ن زنده میگفته است که اگر جکس ٧١٠٢آوریل  ای درترامپ در مصاحبه  .پی استسیسیرودخانهء می

و اگر به فرض به ( وی شانزده سال پیش از آن که ارتش جنوب فورت سامتر را زیر آتش بگیرد درگذشت)

حرفی کامالً احمقانه که  –کرد گیری میاز وقوع جنگ داخلی پیش قطعاً رسید، ویریاست جمهوری هم می
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دار و برده که جنوبِ راطی و برتری طلبان نژاد سفید ادا شدهبرای راستِ افصرفاً به خاطر دُم تکان دادن 

 15.هاستآل آنکنفدراسیون ایده

عظمت : گیریسخت زمانهای ترامپ آن گونه که در کتاب خود وی که با عنوان روازینگرش و بلند پ

ترامپ در .  خوانی داردفراطی همنشان داده شده از نظر ایدئولوژیک با راستِ ا 16ه آن برگردانیمآمریکا را ب

ترین چیز برای ما این است که ما متحد شویم، چون که دیگران مهم"دوران مبارزات انتخاباتی گفته بود که 

در وهلهء نخست و بیش از هر  18با این همه، اما، صاحب برج ترامپ در منهاتن  17".برای ما اهمیتی ندارند

 های توخالیاساس بودن حمله-و-دروغ و بی پایهدر حقیقت، .  استمالی -چه نمایندهء سرمایهء انحصاری

با آوردن میلیاردرها  "خشکاندن باتالق"فراخوان وی به  به اصطالح و "داری خویشاوندیسرمایه"ترامپ به 

و پارتی بازی که با  داری خویشاوندیسرمایه  .است کامالً به اثبات رسیده ها به درون حکومتچیو البی

رسی ویژه به اعطاء حق دست اء خانوادهء خود وی به درون حکومت شروع شده و بااعض کردن تمامیوارد 

سر تا پای حکومت این  ارهای گردن کلفت عضو کلوپ گُلف ترامپ ادامه یافته،دپول-رییس جمهور به خر

 19.استآدم را فرا گرفته 

های توان دید که برای ایفا نقشمیهایی فاشیستی کاخ سفید ترامپ را در سیمای آن-گیری نئوسمت

توان از کرتیس اِلیس، یکی از اعضاء تیم اولیهء از جملهء این افراد می.  اندشده کلیدی و استراتژیک انتخاب

الیس که یکی از .  که به عنوان معاون ویژهء وزیر کار گمارده شده است نام برد ترامپ برای دورهء گذار

سازی قومی در ایاالت متحده به پاک"تحت عنوان  ایمقاله ٧١٠٩در ماه مه  بارت است،های بریتنویسنده

نَن مورد استقبال ویژه قرار در این مقاله که از سوی بَ.  نوشت برای سایت اخبار روزانه "دست چپ رادیکال

مرگ کارگران سفید یک "وطن گردید، وی مدعی است که برای چپ بی بارت مجدداً درجو در بریت گرفت

مرگ کارگران سفیدپوست آمریکایی از سوی چپ رادیکال طراحی شده و توسط ...  آرزوی دیرینه است 

                                                           
15

 Baker, “As Trump Drifts Away from Populism, His Supporters Grow Watchful”; Jamelle Bouie, “Trump Sees 

Himself in Andrew Jackson,” Slate, March 15, 2017; Jonathan Capehart, “Trump’s Woefully Ignorant Beliefs About 

the Civil War and Andrew Jackson,” Washington Post PostPartisan blog, May 1, 2017. 
16

Time to Get Tough: Make America Great Again  
17

Clip from Donald Trump speech on CBS Weekend News, May 7, 2016. Frank calls the Trump movement “the 

greatest fake-populist rising the country has ever seen.” Frank, Listen, Liberal, 261. 
18

 Trump Tower in Manhattan 
19

 Donald J. Trump, Time to Get Tough: Make America Great Again (Washington, D.C.: Regnery, 2011), 188; Sarah 

Jaffe, “So Much for ‘Draining the Swamp’: Wall Street’s Power Soars Under Trump,” Truthout, April 21, 2017. On 

Trump’s personality, views, and ambitions see Jane Mayer, “Donald Trump’s Ghost Writer Tells All,” New Yorker, 

July 25, 2016. 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2017/03/donald_trump_sees_himself_in_andrew_jackson_they_deserve_one_another.html
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2017/03/donald_trump_sees_himself_in_andrew_jackson_they_deserve_one_another.html
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2017/05/01/trumps-woefully-ignorant-beliefs-about-the-civil-war-and-andrew-jackson/?utm_term=.0170ea15b527
https://www.washingtonpost.com/blogs/post-partisan/wp/2017/05/01/trumps-woefully-ignorant-beliefs-about-the-civil-war-and-andrew-jackson/?utm_term=.0170ea15b527
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های این گونه دیدگاه  20".ترین سطوح سیاسی، علمی و بازرگانی کشور به اجرا گذاشته شدجالدانی در عالی

ترامپ در طول دوران گیرد از سوی سفید را هدف می-ناسیونالیستی و نژادپرستانه که چپ و جامعهء غیر

.مبارزات انتخاباتی و سپس با کردارش بعد از ورود به کاخ سفید قویّاً تشویق شده است
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 Curtis Ellis, “The Radical Left’s Ethnic Cleansing of America,” WorldNetDaily, May 20, 2016, http://wnd.com; 
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 ایاالت متحده سیاسیِ اقتصادِ اقتصاد ترامپی و بحرانِ

پس از   1".فاشیستی خاتمه یافت-دوران نولیبرال در ایاالت متحده با ضربهء نئو" به گفتهء کُرنل وست

ء هفتاد ادامه داشت، دهه آغاز شده و تا اوایل هلبع قرن از رونق اقتصادی که از اواخر دههء چر خاتمه یافتن

-نسخهداری بار دیگر پیشاپیش صحنه قرار گرفت، نولیبرالیسم قتصاد سرمایهاژرفندهء رکود  و پس از آن که

در دورهء حکومت ریگان  ابتدا.  پیچید العالج بیماریاین برای به اصطالح درمان  طبقهء حاکم ای بود که

که اقتصاد  ها، نیروی محرکیظامی و کاستن از مالیاتن هنگفت هایبه هزینهسعی گردید که تا با توسل 

اما به زودی روشن شد که دور طوالنی مدت در کاهش   .بود فراهم گرددبه شدت نیازمند آن ایاالت متحده 

، امری که (سپنبه اصطالح پدیدهء گرین)لج کمک کند تری به اقتصاد فتواند به طور بنیادینرخ بهره می

مالی شدن روند انباشت "اعتبار را تغذیه نموده و پال سوییزی آن را -ای از گسترش وسیع بدهیدوره

"سرمایه
بوش  تا ریاست جمهوری کلینتن ویک اقتصاد پوشالی بود که  این پروسه حاصل  .ه بودنام نهاد 2

.  فرو پاشید به یک باره ٧١١٢ـ١٦دنبال ترکیدن حباب مسکن و از راه رسیدن بحران ادامه یافته، و آن گاه به 

های ها و شرکتبه منظور نجات نهادهای ورشکستهء مالی، بیش از یک تریلیون دالر به جیب این شرکت

که در بهبود اقتصادی  به اصطالح دورهءولی، .  ره در قرض فرو رفته بودند ریخته شدرخِمالی که تا خِ-غیر

 3."انتهابحران بی"ای از دورهبه عبارتی  – ه استرکود درازمدت بود دوران رشد بسیار کند یاپی آمد، 

، سوداگری مالی، جهانی کردن های مردمکشی برای تودهریاضت به هر جا که پا گذاشت جزنولیبرالیسم 

نابرابری "که به گفتهء مایکل ییتز به همراه نداشته،  چیز دیگری اقتصاد، نابرابری عمیق در سطح درآمدها

سهم نیروی کار از کل "رفتهء اقتصادی، در کشورهای پیش  4.را خلق نموده است "اجتماعی بزرگی

در ... درصد کاهش داشته  ٦به طور میانگین به میزان  ٠٦١١ـ٧١١٢های محصول ناخالص داخلی بین سال

درصد  ٨٢باالی جامعه از افزایشی معادل  صدِدرآمد یک در ٠٦٢١ـ٧١٠٧های ایاالت متحده، بین سال

میانگین  ٠٦٩٩در سال .  تری رشد نموده استنابرابری در ثروت با سرعت سریع  5".برخوردار بوده است
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جامعه بوده است؛ در حالی  االی جامعه شش برابر ثروت میانگین در سطح کلب یک درصدِ هایثروت خانواده

 6.زده برابر رسیده استبه دوا ٧١٠٩که این رقم در سال 

 سودجویی از بر پایهء نو امپریالیسم یک مونی ایاالت متحده در اقتصاد جهانی؛ رشداین همه با فرسایش هژه

؛ تغییر نقش (مزدها در شمال و جنوبیعنی سوء استفاده از تفاوت نرخ دست)نیروی کار در سطح جهانی 

مجموعهء .  تهاجم نولیبرال به نیروی کار همراه بوده است گذاری در متن انقالب دیجیتال؛ وتولید و سرمایه

این عوامل به طور جدی موضع نیروی کار جامعه را در ایاالت متحده تضعیف نموده، در حالی که هم زمان 

صدای بسیار به عنوان یک -و-آن چه که زمانی با سر.  ه استبه استثمار کارگران در جنوب شدت بخشید

مونی و رونق ایاالت متحده در بوق و کرنا زده یان سرمایه و کار در عصر شکوفایی هژهم "قرارداد اجتماعی"

اقلیتی از کارگران ) "آریستوکراسی کارگری"هم زمان .  شد اکنون به طور کامل از هم فرو پاشیده استمی

مونی داری که به طور نامستقیم از هژهرفتهء سرمایهصاحب امتیاز عضو اتحادیه در کشورهای پیش

  7.نیز به دنبال این قضیه از میان رفت (بردرقیب ایاالت متحده و غارت جهان سوم بهره میامپریالیستی بی

مالی تولید را بدون هیچ مانعی از شمال به جنوب انتقال داده که دوران -انحصاریدر حال حاضر، سرمایهء 

 8.کشاندروزی میبه سیه کجای جهان که باشدند که کارگران را در هر زای از امپریالیسم را رقم میتازه

گواهی بر پتانسیل موجود  چوب یک برنامهء سوسیال دموکراتیک بوددر چارکه رنی سندرز مبارزهء انتخاباتی بَ

را به شدت به  طبقهء حاکمامری که  – در این چارچوب است برای فراز آمدن یک جنبش مردمی چپ

به مسایل اجتماعی بخش  رویکردالعادهء سندرز که به خاطر نوع اباتی فوقاما، مبارزهء انتخ.  افکندهراس می

به مصاف با ترامپ  در توانستمی تردیدبه همراه داشته و به این دلیل بیبسیار وسیعی از طبقهء کارگر را 

این  به.  ساالران حزبی در حزب دموکراتیک با ایجاد موانع متعدد متوقف گردید، توسط دیوانپیروزی برسد

تردیدی بر سر منبع واقعی پیروزی  در چنین شرایطی.  ترتیب جاده برای پیروزی ترامپ صاف شده بود

شان در عرض اند وضعیت مالیهایی که گفتههفت درصد از آن-و-هفتادواقعیت این است که .  ترامپ نیست

 9.اندچهار سال گذشته بدتر شده است به ترامپ رأی داده
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وی که مغز متفکر در کمپین ترامپ بود، .  بَنَن به این دینامیسم اقتصادی آگاهی نداشت هیچ کس به اندازهء

دار های ماوراء راست برود در وال ستریت به عنوان یک بانکوود برای ساختن فیلمپیش از آن که به هالی

نولیبرال کامالً از آن وی با ریالیسمی که محافل .  از آن خود ساختبارت را بریت نیز کرد و سرانجامکار می

به نظر من در این مورد تردیدی نیست که جهان در وضعیت بحرانی قرار گرفته ": تهی هستند گفته است که

ء کارگر آمریکا را طبقه"وطن های بیها گفته است که چپوی در حمله به لیبرال  ".که از آن مفرّی نیست

-که مبادا دهن هستند ها دایماً نگران آنن است که آمریکاییدر حال حاضر مسئله بر سر ای...  اندنابود کرده

 10".شان گاییده شود

کار که متن آن توسط بَنَن و استیو میلر، هم)اش رانی افتتاحیهء ریاست جمهوریادعاهای ترامپ در سخن

قتصاد در ا "ریزیخون"از جمله ( بارت، و اکنون مشاور ویژهء رییس جمهور، نوشته شده بودوی در بریت

بایستی که نفت کشور عراق را به عنوان مزدش برای سرنگون ایاالت متحده، و یا این که ایاالت متحده می

، جملگی در 11در مورد آمار کارگری "اشاغراق صادقانه"کرد، و یا به اصطالح صدام حسین تصاحب می

بازرگانی ناعادالنه حمله  وی هم چنین به در همین راستاست که  12.چارچوب استراتژی بَنَن بوده است

ها از ایجاد رقابت در قیمتنموده، بر حفاظت از تأمین اجتماعی تأکید کرده، و نیز ادعا نمود که از طریق 

این همه .  گذاری خواهد نمودهزینهء داروهای پزشکی کاسته و چندین تریلیون دالر در امور زیربنایی سرمایه

 .شان کرده بودندها به طور کلی فراموشدموکرات به خاطر جذب حمایت مزدبگیران بود که

ها، بنای دیوار در مرز ایاالت متحده و توزانه بر علیه مهاجرین غیرقانونی و پناهندههای کینهبه عالوه، حمله

مکزیک، و موضع به اصطالح محکم ترامپ در مورد برقراری نظم و قانون تماماً جزیی از تالش برای 

13.ز ترامپ بوده استتحکیم حمایت مردم ا
 

آرام که از دوران اوباما به جا مانده بود، جنگ بازرگانی و ارزی با -ترامپ با کنار نهادن پیمان همکاری ماوراء

یک  متهم به راه اندازی اش چین را، که در کتابرا وی پیتر ناوارو.  انداز قرار دادچین را در چشم

.  به عنوان مدیر شورای بازرگانی کاخ سفید برگزید ،ی نمودهتقلب ارزدر سراسر جهان و  "امپریالیسم نو"
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با چین خاتمه داده و  "طرفه-وابستگی اقتصادی انگلی دو-هم"ناوارو معتقد است که ایاالت متحده باید به 

 14.چین دست زندبه مقابله با ( و نظامی)از طریق اقتصادی 

اما، سیاست اقتصادی .  خواهد دادبرابر افزایش  ترامپ وعده داده است که نرخ رشد اقتصادی را بیش از دو

کاهی عمده -جانبه و مالیاتمهارزدایی همه که از طریق در نظر داشتهوی به طور عمده بخش عرضه را 

را به ارمغان خواهد  آورده-انحصاری ثروتی باد-های بزرگ، برای سرمایهء مالیمندان و کمپانیبرای ثروت

های زیربنا سازی را به شدت افزایش خواهد داد، امری که در که هزینه است مودهتکرار ن او مرتّباً.  داشت

از آن گذشته، به .  قتصاد را به شدت تقویت خواهد نمودهای معامالت ملکی و سازهء اصورت تحقق بخش

 بر پایهء حذف ،به جای آن که بر اساس افزایش بودجهء مصرفی قرار داشته باشد که طرح ترامپ این دلیل

ها استوار بوده، و قرار است که در طول ده سال پیاده شود، به این خاطر برای تحریک مالیاتی برای شرکت

در حقیقت، طرح ترامپ قادر به پایان دادن به رکود .  اش فایدهء چندانی نخواهد داشتاقتصاد در تمامیت

اقتصادی بوده که احتماالً با رشد ترین برآیند این سیاست تداوم رشد کُند محتمل.  اقتصادی نخواهد بود

توان داشت تداوم سیکل آن چه که در آن هیچ گونه تردیدی نمی  15.بادکنکی بخش مالی همراه خواهد بود

 .انداز قرار دارددر حال حاضر اقتصاد نزدیک به نقطهء اوج بوده و رکود در چشم.  اقتصادی است

گانهء رکود تضادهای سه اندازهای مردم به دستبرای تودهآوردهای واقعی اقتصادی انداز دستهر گونه چشم

-گی عصر سرمایهء مالیکه ویژه خواهد افتاد مونی ایاالت متحدهاقتصادی، بحران مالی، و فروریزی هژه

سیاست اقتصادی ترامپ به جای آن که باعث بهبودی این شرایط شود، به احتمال قوی .  انحصاری است

به عنوان تنها مفهوم عملی این همه این است که رژیم ترامپ .  ا خواهد گردیدهتر شدن آنموجب وخیم

های امپریالیستی رو های نظامی، و ماجراجوییگزینهء اقتصادی ممکن به سمت افزایش باز هم فراتر هزینه

-طمئنکه م –های نیروی کار همراه خواهد آورده، که با سرکوب کارگران در داخل، به ویژه فقیرترین الیه

 .خواهد بود "بازگرداندن عظمت آمریکا"ترین راه مفروض برای 
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با افزایش در سرکوب  16های داخلیسرکوب در ترین خطر این است که افزایشدر این چنین شرایطی بزرگ

هم   17.شودبرد اقتصاد دیده میراه شود، که به عنوان راهی برای پیشمرز هم-و-بدون حد خارجی و جنگ

ای در افزایش تازه . ها در به کارگیری گلوبال زور از میان برداشته شده استاز محدودیتاکنون برخی 

این بار اما مسلح به ابزاری که قادر به تخریب جهان به : المللی در جریان استبربریت در سطح ملی و بین

به وضوح در  عی استدر این شرایط یک خطر واقگرایی که در واقع، نابودی.  گاه بشریت استمثابهء زیست

.  آشکار است نامد،می "بازیحقه"، که ترامپ آن را تغییرات اقلیمی ها برای محدود کردنردّ تمامی تالش

و حتا نابودی )اش نهایتاً فروپاشی تمدن بشری معمول داری بر روالواقعیت این است که ادامهء رژیم سرمایه

.را در کیسه دارد( تمامی بشریت

                                                           
16

 .کارتی در دههء پنجاه به راه افتاده بودکمونیستی است که توسط سناتور جوزف مک-های سیاسی و ضدبَنَن موافق سرکوب  
17

 “Steve Bannon in 2013: Joseph McCarthy Was Right in Crusade against Communist Infiltration,” CNN, March 6, 

2017. 

http://www.cnn.com/2017/03/06/politics/kfile-bannon-mccarthy
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 "حقیقت-امعهء پساج"مقاومت در 

 :نویسدمی "پنج مشکل در بیان حقیقت"اش با عنوان برتولت برشت در کتاب

امروزه، هر کسی که بخواهد با دروغ و جهالت مبارزه کرده و حقیقت را بنویسد باید دستِ کم با پنج مشکل "

در همه جا ذبح  تحقیق پرداختن به حقیقت را در حالی که شجاعت بایدنویسنده   .پنجه نرم کند-و-دست

 ذکاوت ، بایدشوداز نظرها مخفی نگاه داشته میو عمداً دایماً  حقیقت ای کهداشته باشد؛ در هنگامه شودمی

 الزمهء دیگر نویسندهیک سالح  الزم برای استفاده از آن به مثابهء مهارتالزم برای کشف آن را دارا باشد؛ 

 باید از ؛ و سرانجامموءثّر افتد شانباشد که حقیقت در دست یافتن آن افرادی را داشته درایت باید ؛بوده

مشکالت بزرگی است که  هااین  .برخوردار باشد الزم برای ترویج حقیقت در میان این گونه افراد زبردستی

 هم هاییهمین مشکالت برای آنعین کنند با آن روبرویند، اما، گی میگانی که تحت فاشیسم زندهنویسنده

کنند گی میهکه در جوامعی زندهم هایی اند نیز وجود دارد؛ حتا برای آند شده و یا جان به در بردهکه تبعی

 1".های مدنی غالب استکه آزادی

کلمهء "به عنوان  "حقیقت-پسا"اروپا با اعالم صفتِ  در فاشیسم در ایاالت متحده و-نئواین که رشد سریع 

برشت تعجب برانگیز  فردی مانند زمان شده به هیچ وجه برایمنامهء آکسفرد هتوسط لغت ٧١٠٩در  "سال

"راست آلترناتیو"در سیاههء کوتاه کلمات سال مهم این که کلمهء دیگر .  نخواهد بود
نامهء لغت  .بوده است 2

شرایطی که در آن حقایق عینی در شکل دادن به افکار عمومی از تأثیر "را به  "حقیقت-پسا"آکسفرد واژهء 

 3.کندتعریف می "کمتری در مقایسه با رجوع به احساسات و باورهای شخصی برخوردار است بسیار

نامیده، همواره با فاشیسم عجین بوده  "دنابودی خِرَ"نقض آشکار حقیقت، و آن چه که جورج لوکاچ آن را 

ز جدا از یک درک واقعیت اجتماعی امرو  4.است، و در آماده ساختن زمینه برای عروج آن کمک نموده است

پذیر است؛ و در عین حال دست یازیدن به مقاومتی موءثّر در برابر این واقعیت بدون تحلیل طبقاتی امکان نا

دموکراتیک معاصر، که -های معرفهء ایدئولوژی لیبرالیکی از رخساره.  دهی طبقاتی ممکن نیستسازمان

                                                           
1
 Brecht, Galileo, 133. 

2
اش و به طور در کلیت "آلترناتیو"ه اصطالح ام، صرفاً به این دلیل که این ببرگردانده "راست افراطی"ام، من در همه جا این واژه را به تر اشاره نمودههمان گونه که پیش  

در این جا، اما، این واژه را به این خاطر که باعث سردرگمی نشود به مفهومی که در متن اصلی آمده .  های عمیقاً فاشیستی نیستغالب چیزی جز راست افراطی با گرایش
 (م. )امبرگردانده

3
 “The Word of the Year 2016 Is…,” Oxford Dictionaries, November 8, 2016, http://en.oxforddictionaries.com. 

4
 Georg Lukács, The Destruction of Reason (London: Merlin, 1980). 
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بوده، و به  "عقب نشینی از طبقه"، همانا است چینی نمودهحقیقت امروز زمینه-شرایط را برای جامعهء پسا

های جریان مسلط بازگشته که در ارتباط با ترامپ بار دیگر به رسانه –ویژه فراگرد از ایدهء طبقهء کارگر 

فاشیسم در زمان ما در پشت واژهء مبهم پوپولیسم مخفی -دایماً فزایندهء نئو خطرِ نه است کهاین گو  5.است

 .گرددمی

ها، همان گونه که برشت گفته است، تنها زمانی میسر است که شجاعت، ذکاوت، برابر این جریان مقاومت در

.  مهارت، درایت، و زبردستی الزم در کشف حقیقت را در مورد این پدیدهء سیاسی دیوآسا داشته باشیم

بر  باید کهمی موده واش درک نرا باید در ارتباط تاریخی، ساختاری، و دیالکتیکیدر مورد این پدیده حقیقت 

از .  انحصاری است-گریز ناپذیر بحران سرمایهء مالیفاشیسم امروز محصول -که نئو تأکید نمود این واقعیت

جنبش به سوی .  این رو، تنها راه موءثّر مقاومت این است که در برابر تمامی دستگاه مقاومت نمود

 "فاشیستی-نئو جریان"محیطی واقعی بر علیه ستزی-انسانی-سوسیالیسم سنگر نهایی و تنها دفاع طبقاتی

 .عصر ماست
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 Ellen Meiksins Wood, The Retreat from Class (London: Verso, 1999). 


