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انتخااباات رسااسااار جآهوری مرسپاا باا هیرودی نق طندا قا

جو باسد  ،نامزد
خود کرد ،اما

دموکرات بق هاسا رسید .باسد در اسن انتخابات  97میلیو رأی را اد

مسااا لاقی قابلت مل هآچنا  97میلیو رأسی اسااار کق بق ساااود دونالد ترام
صااندو ها رسختق شااد .بق عبارتی اسن رأیها بق هدسدهی ترام

بق

سا طنا کق در ادبیات

انتقادی انگلیساایدبا بق «ترامپیس ا » معروف اساار ،داده شااد .رئیسجآهور ساااب
مرسپا باراک اوباما نیز در هی هیرودی معاو دما رساسااارجآهوری خود باسد
مصااا بقای با ساای ا ا میلیو ها رأی اعطا شااده بق ترام

ی

را بق «دودسااتگی ملر

مرسپا» تقلیل داده و «رسانقهای محافظقکار» را مسبب اسن دو دستگی دانسر.
ادعای اوباما تی بق لحاظ ماری مستند نیسر و اکثر رسانقهای جرسا غالب در
انتخابات اخیر برعلیق ترام

محتوا تولید میکردند تا بق ساود او ،اما صرفنظر اد ،

نگرش اوباما طیز جدسدی نیسار و نگرشای راس در میا سایاساتآدارا اسر .اسن
نگرش کق اقتصاد سیاسیدا روبرت کاکس اد

بق عنوا « ل مس لق» ( Problem

 1)Solvingساد کرده افظ وضاااعیر موجود و سااااختار

اسااار و اد تعامل با

 1روبرت کااکس باق بی رف بود «نظرساقهاای علآی» معتقاد نبوده و هر سا

اد هاا را انعپا

اسدئولوژی معینی برای غاستی معین میدانسار .اداسنرو طش اندادهای رئالیستی و لیبرال را کق تنها دو
طشا انداد اک بر روابط بینالآلل در  055ساال ذششاتق هساتند اسدئولوژی سایست

اک بر جها

میدسد .اداسنرو ،اسن طش ا اندادها نق در جهر بق طالش کشااید ساایساات ساارماسقداری و وضااعیر
موجود بلپق برای فظ

عآل می کنند .شاایوهی تعامل نها با مشااپلات نیز اسن اسااار کق جدا اد

بررسای سیست بقوجود ورندهی «مشپل» تنها با شگرد « ل مس لق»ی هیش رو اقدام میکنند .بقعنوا
مثال ،هس اد واقعقی  11ساپتامبر ،تآام تارس و ساختار هدسد ورندهی ذروههای جهادی ،اسنکق طگونق
اسن ذروهها در دما جنگ سرد ه هیآا بلوک غرب و برعلیق بلوک شر فعالیر کرده و در اسن راستا
آاسر میشادند و غیره ،مد نظر مشااورا رئالیسار و لیبرال کاف سافید و هنتاذو و اندسشپدهها و
دانشاگاههای نها نبود .تآام مو ضاو بق اسن تقلیل داده شاد کق اد افنانستا بق مرسپا آلق شده هس
برای « ل مس لق» می باسسر افنانستا را اشنال کنی  .هر واضح اسر کق اسن دسدذاه با دسدذاه انتقادی
کق با ساختار هدسد ورندهی معضلات سروکار دارد متفاوت اسر.
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مشپلاتی کق در سطح اسن ساختار ظاهر میشود فراتر نآیرود .در واق نگرش « ل
مساا لق» با ساااختاری کق هدسدهی ترام

را نقتنها در مرسپا بلپق در جها بق وجود

ورده اسر سروکار ندارد .اداسنرو نگاهی انتقادی بق ساختار بقوجود ورندهی ترام
کق در اصال سااختاری اقتصاادی و مبتنی بر تپاملسافتقترسن نسخقی سرماسقداری سا
هآا نولیبرالیس اسر برای فه هدسدهی ترام
اد هآاا ابتادای رسااسااارجآهوری ترام

لادم اسر.
و موجی اد هیرودیهای جرسا های

راسااار افرا ی در انتخابات لهساااتا  ،برستانیا ،بردسل ،فیلیپین ،هند و غیره اسدههای
متفاوتی در تحلیل اسن هدسدهی جهانی بق نگارش در مدند .در بُعد غیر ماترسالیساااتی
تعدادی اد اسن تحلیلها مفهوم سازارسس ) (Caesarismسا قیصرذراسی ماکس وبر
را مبنای نظری خود قرار دادهاند .وبر قیصاارذراسی را نوعی اد انوا شااخصاایرهای
سااایاسااای فرهمند (کارسزماتی ) میدانسااار کق شااایوهی پآرانی ها با ذفتآا
هوهولیساتی و اساتبداد هآراه اسار .او اسن نو نظامهای سایاسی را فاقد «خرد» و بق
محض نااتوا بود در اساااد موفقیارهاای اقتصاااادی و رفااه جآعی ،رو بق دوال
میدانسااار .اماا وبر و تعرس

او اد فرهمنادی (کاارسزما) و انطبا

بر جرسا های

راسار افرا ی کنونی بیشتر شرحدهنده اسر تا تحلیلکننده .جای تعابی ه در اسن
مسا لق نیسار ،طرا کق وبر اندسشآندی ماترسالیسر با نگاهی ساختاری بق هدسدههای
انسانی بقشآار نآیرود.
دسادذااههای ط

و انتقادی بین جرسا های راسااار افرا ی بقعنوا جنبشهای

اجتآاعی و ساایاساای و هروژهی ساایاساای ها در عآل تآییز قائل میشااوند .وقتی
جرساا هاای افرا ی با اتپا بر بقات اجتآاعی امی خود رقبا را اد میدا بقدر کرده
و نظام ساایاساای را ب اسدئولوژی خود ادنو میسااادند دسگر جرسا راساار افرا ی
نیسااتند بلپق وارد فاد «فاشاایساا » میشااوند و کارکردهای اسن هدسدهی ساایاساای و
اقتصادی را دارند .دسدذاههای ط

و انتقادی اما خالی اد اشپال در تعامل با هدسدهی
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جرسا های راسر افرا ی نیستند .سپی اد راس ترسن اشپالها در اسن دمینق بقکار برد
اصاطلاح «فاشایسا » بق معنی عام و عاری اد بار تخصاصای

اسر .بقعنوا مثال،

بناامین شاوارتز ،نوسساندهی انتقادی ،اد جنبش وهابی در عربسااتا بقعنوا جنبشی
فاشایساتی ساد میکند کق برای نخساتین بار مفهوم مدر «اقتدار» (اتورستق) و استبداد
ساایاساای را وارد برداشاارهای اساالامی کرده و

را در عآل تطبی داد .در اسنکق

استبداد سپی اد شاخصهای فاشیس اسر شپی نیسر اما طنا کق لئو تروتسپی
ساد ور شده اسر هآقی جرسا های استبدادی و «ضد انقلابی» فاشیس نیستند.
شااخصهای بنیادسن فاشایس کق شاکلقی اصلی اسن هدسدهی سیاسی و اقتصادی
را تبیین می کنند کآاکا هآا هاسی هساتند کق در اار کلاسی

مارکسیستی و اارهای

باقجا مانده اد لئو تروتساااپی و نتونیو ذرامشااای دسده میشاااوند .مپاتب مت خر
مارکسیستی مانند مپتب فرانپفورت نیز اد سوی اندسشآندانی مانند تئودور دورنو و
هربرت مارکوده برای تحلیل جرسا های راسااار افرا ی هس اد جنگ جهانی دوم بر
هآین شااخصها اساتناد کردهاند .امروده صاا بنظرا انتقادی مانند انزو تراورسو
برای فه نسااخقهای بقرود شااده و امرودی جرسا های راساارذرا در اروها و مرسپا
تحلیلهای خود را بر هآین شااخصها استوار میکنند .در ادامق بق سق شاخص اشاره
میکن .
نچق کق در وهلقی نخساار باسد در دمینقی جرسا های راساار افرا ی و سااپس
فاشایسا ملا ظق کرد اسن اسار کق اسن هدسده محصااول بحرا ساارماسقداری اسر.
سارماسق و در نتیاق انباشر سرماسق کق نیروی محرک تآامی نظامهای سرماسقداری در
 055ساااال ذاششاااتاق بوده هآاانند موارد بیعی اد محدودسر و ظرفیر خاصااای
برخوردارناد .سعنی هآاا ور کاق نآیتوانیاد اد سا

طااه ب تا ابد ب بپشاااید،

نآیتوانید تا ابد سرماسق انباشر کنید .منط بدسهی در هر دو سرماسقی بیعی و مالی
خش ا

شااد و بق انتها رسااید ظرفیر در اار مپش نامحدود هاساار .جا کق
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تآامی خلاقیرهای اسااتثآاری ساارماسقدارا برای مپش و انباشاار ساارماسق بق انتها
میرساااد ،در بحرانی سااااختاری ( )structural crisisبا سپدسگر وارد رقابرهای
شفی میشااوند و جنگهای مسااتقی و نیابتی و سا تی فاشاایساا تنها بخشاای اد
هی مدهای اسن نظام برای جامعقی بشااری اساار .ساارماسقداری لاجرم (و بق شااپلی
اناداموار) باشر بحرا هاای دورهای و سااااختاری را در درو خود آل میکند .لشا
فاشایس محصول نظام لیبرالی نیسر کق سرماسقداری در

با توجق بق اصل «تاارت

داد» در ال کار اساار و طرخقهای انباشاار ساارماسق بدو دغدغق در ال رکر
هساتند .فاشیس در بنبسر لیبرالیس و بحرا انداموار سرماسقداری اد اشیق بیرو
مده و بقسرعر خود را بق مرکز میرساند.
شاااخص بنیادی دوم فاشاایسا اسن اساار کق خود روسپردی برای فظ و تداوم
وضا موجود اسار و نق جاسگزسنی برای  .درسار اسار کق ساارماسقداری ضآن
اندوختن دادیهای اقتصاااادی ترجیح میدهد کق دادیهای فردی را تا جا کق بق
طرخقی انباشاار ساارماسق خدشااقای وارد نپنند بقرساآیر بشااناسااد .سا طنا کق
دورنو می ذوسد «صناس [سرماسقداری صنعتی] فاشیس را تنها بقعنوا خرسن راه ل
میخواهند» .اما بققی ساارماسقدار و اکآیر

بق هنگام بحرا نیروهای انقلابی را

ه کق صادای بالقوه و انداموار بققهای اساتثآارشده هستند هیش روی خود دارند.
اسن نیروها درصااادد جاسگزسنی وضااا موجود و تنییر نظام سااارماسقداری هساااتند.
سرماسقداری در اسن لحظقی تارسخی فاشیس را بقعنوا

ربق و نقطقای برای ذشر اد

بحرا بق سااآر دورا هسااابحرا و ساار غاد طرخقهای تادهای اد انباشاار ساارماسق
برمیذزسند.
شااااخص ساااوم بق هوساسی و هرم اجتآاعی جوامعی برمیذردد کق دطار خیزش
جرسا های راسر افرا ی سا تی نظامهای فاشیستی میشوند.

طنا کق اد شاخص

دوم دانستق میشود سپی اد کارکردهای ذروههای افرا ی و نظامهای فاشیستی شف
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و سارکوب نیروهای ط

اسار .اسن در الی اسر کق در مواق بحرا سرماسقداری

خردهبورژواهاا کاق منااف خود را در خطر دساده و جاسگاه اجتآاعی خود را در ال
نزول بق بققهای هاسینتر میبینند بق جرسا های راساار افرا ی متآاسل میشااوند و
خاساتگاه اجتآاعی ها را شپل میدهند .در غیاب نیروهای مؤار ط

کق بققهای

کارذری و دهقانی و در کل اشااایق را نآاسندذی میکنند ،جرسا های راسااارذرا و
بققی متوسااط بق شاایوههای مختل

قادر بق جشب اشاایق هسااتند .اسن شاایوهها اد

اعطای وعدههای بیساراناام هوهولیساتی تا سااختن دشآنی وهآی مانند سهودسا در
دهقهای  1795تا اواساااط  1795در اروها و مسااالآانا و مهاجرا امرودی ،سا تی
طنا کق در استالیای فاشاایسااتی رف داد میانایگری بین صااناس و کارذرا برساار
قو کاارذرا و غیره متفاااوت اسااار .اد اسن منظر ،جنبشهاای راسااار افرا ی
جنبشهااسی اناداموار هساااتناد کاق اد هوسااسی هرم اجتآااعی جوام خود بق هنگام
بحرا های سرماسقداری بیرو می سند.

ترامپ و بحران نولیبرالیسم
در مورد مبداء نظام سرماسقداری بین صا بنظرا انتقادی محل اختلاف اسر .برخی
مبداء

را غاد اساااتعآار قارههای مرسپا در اواسل قر شاااانزده میلادی توساااط

اروهاسیها و توسااعق لبی طق کق بق نظام «مرکانتیلیساا » معروف اساار میدانند و
برخی اسن دوره را کآاکا دورهای فئودالی دانستق و مبداء سرماسقداری را غاد انقلاب
صنعتی در اواخر قر هاده میلادی در اروها میدانند.
اما اذر مبنا بر توسعق لبی امپرسالیستی با اتپا بق استعآار در جهر انباشر سرماسق
باشد ،قطعاً مبداء سرماسقداری اواسل قر شانزده اسر .نچق کق اد بررسی اسن تارس
 055ساالق هیداساار اسن اسار کق ساارماسقداری با شاتاب بیشااتری نساابر بق قبل بق
بحرا های ساختاری میرسد.
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تفااوت بین بحرا هاای سااااختااری و بحرا هاای طرخقای در اسن اسااار کق
بحرا های نخسار مساتلزم تنییر کل سااختار برای ادسرذیری روند انباشر سرماسق
اسر .بقعنوا مثال ،هر نچق کق اد اواسل قر شانزده بقعنوا سیست اقتصاد جهانی
شاپل ذرفر تا دهقی  1775بق نهاسر ظرفیر خود در انباشر سرماسق رسیده بود .اد
اسن دهق بق بعد شیوههای استعآاری مستقی  ،بردهداری مستقی  ،مهاجرت سادما دهی
شاده برای استقرار و کشورس ادی در مآال

مرسپای شآالی و اقیانوسیق (بق استثنای

اسارائیل) و غیره ،دسگر شایوههای مناسب سا تی عآلی برای انباشر سرماسق نبودند.
هس اد دو جناگ جهاانی و ظهور مرسپاا باقعنوا هژمو جهاانی باقجاای برستاانیا
ساراناام مرسپا توانسر نسخقی لیبرالی برای بادساخر سیست اقتصاد جهانی کق بق
«برتو وودد» ه معروف اسر هیاده کند.
برتو وودد تنهااا دو دهااق دوام ورد .تااا اواخر دهااقی  1795مرسپااا دسگر
نآیتوانسار دلار خود را با لا هشاتیبانی کند و در سال  1791نیپسو اسن هیوند را
اده ذسسر و بق سبب

اقتصاد جهانی با بحرا وا د هولی مشترک برای معاملات

خود مواجق شااود .اما تاارت و معاملات در ابعاد کشااوری و بین کشااوری نیز دسگر
هاسااا ذوی انباشااار سااارماسق نبود و ظرفیرهای انباشااار در جها هیشااارفتقی
ساارماسقداری تا اواسل دهق هفتاد خشااپیده بود .هزسنقی جنگ وستنام مرسپا و بلوک
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غرب را تا مرد ورشپستگی کشانده 1و جها سوم بق رهبری خاورمیانق با تحرس ِ تنها
بضاعر خود سعنی نفر خرسن «نق» را بق مناسبات استثآاری در جها ذفر9.
در نخستین سال دهقی  1795دولرهای رسگا و تاطر نقشقی راه جدسدی برای
برو رفر اد بحرا و بادسااخر سایسات اقتصااد جهانی و هژمونی مرسپا عرضق و

 1بدو شاا

برخی اد کشااورهای بلوک ساارماسقداری ادجآلق ژاهن و لآا در مقاسسااق با مرسپا و

برستانیا روند اقتصاادی روبقرشادی داشاتند .کلیهنداری «بلوک غرب» در اسنجا اشاره بق مبحثی اسر
کق هرجا مرسپا برای جنگی هزسنق کرده اقتصااد جهانی را بق رکود کشاانده اسار .طنا کق واضاح
اسار هزسنقی تسالیحاتی مرسپا بقتنهاسی در شاراسط غیر جنگی بیش اد هزسنقی تسلیحاتی کل جها
اسر .افزاسش سرسام ور اسن هزسنقها بق هنگام جنگی مانند وستنام در وهلقی نخسر ذرسبا هآپیآانا
خود مرسپا و اقتصاد نها را ذرفتق کق سا با اعطای وام بق اسن کشور سا در مورد ژاهن سرادسر کرد سود
اصال اد رشد اقتصادی جهر سرماسقذشاری در مرسپا سا در مورد عربستا و اسرا در دهقی 1795
کق سااود اصاال اد فروش نفر طق بقعنوا سااپرده طق بق عنوا خرسد ساالاح دوباره بق بان های
مرسپاسی برذردد.
9در اسن مورد کق تحرس نفتی اد ساااوی برخی کشاااورهای خاورمیانق میتواند نوعی مقاومر جها
ساومی در برابر مناسبات استثآاری جهانی و هژمونی مرسپا قلآداد کرد بین صا بنظرا اختلافنظر
وجود دارد .برخی با اشااره بق سایبهای اقتصاادی وارده بق کشاورهای در ال توسعق اد سوی اسن
تحرس ،

را بق نآاسندذی اد اشایقی جهانی نآیدانند .کرسساتوفر دسترسچ با اسن قرائر مخال

اسر

و معتقد اسار کق کشاورهای هساااساتعآاری تحرس کننده (عرا و لیبی و نق عربستا کق ضآن اعلام
تحرس نفتی کآااکاا نفر خود را در

دورهی هن ماهق بق مرسپا میفروخر) ذاهانق برنامقای برای

فروش نفر اردا قیآر بق کشاورهای جها ساوم داشاتند .اسنکق سا موف شدند در فرصر طندماهق
هر طق کق می خواسااتند را اناام دهند و در برابر فشااار جها غرب مقاومر کنند مساا لقی دسگری
اسر .قرائر ذلی و مورفی نیز اسن اسر کق ه خاورمیانق بق نآاسندذی اد جها سوم اد ربقی نفر
برعلیق مناسابات استثآاری در سیست اقتصاد جهانی استفاده کرد و ه تحآیل نولیبرالیس بق خاورمیانق
و دسگر سیاسر های جانبی اد جآلق تطآی و تحرس برای بسط هژمونی مرسپا بر منطقق و کنترل مناب
نفتی

بوده اسر.
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هیاده کردند .اسن نقشاقی راه طیزی نبود جز نولیبرالیس کق امروده ما در ال دسسر
بر روی وسرانقهای

هستی .

نولیبرالیسا سااق وسژذی بنیادسن داشااتق و دارد .نخساار ،اد جا کق ظرفیرهای
انباشاار ساارماسق در مر لقی هیشااین در بُعد کشااوری و بیناکشااوری بق انتهای خود
رساایده بود ،رح جدسد در نظر داشاار جها را بق عرصااقی انباشاار ساارماسق برای
سااارمااسقدارا و شااارکرهای طند ملیتی ها تبدسل کند .اد اسن هس ،ما با بققی
سارماسقدار و مدسرا اسن سارماسقها در عرصقی جهانی روبرو هستی  .مفاهیآی مانند
«سرماسقداری صنعتی» سا «سرماسقداری هیشرفتق» در برابر «سرماسقداری توسعقنیافتق» سا
«ابتداسی» در جها توسااعقنیافتق اد اسن هس ا تیاج بق بادخوانی دارند .طرا کق اد اسن
هس جها در ال توساعق بقرغ توسعقنیافتگی و باقی ماند در مدار توسعقنیافتگی
هشسرای صاناس منتقلشاده اد جها توسعقسافتق میشد تا با توجق بق نیروی کار اردا
خود با اسااد اردش اضافی بیشتری برای صا با اسن صناس بق تولید مشنول شود.
در کشور توسعقنیافتقای مثل اسرا و بقرغ تحآیل مناسبات «توسعقی نابرابر» اد
ساوی قدرتهای امپرسالیساتی در صد سال ذششتق ،هاسقهای صنعتی اد دما رضاشاه
در اسرا غاد و توسط محآد رضا شاه و تی جآهوری اسلامی ادامق سافر .اما کسی
نآیتواند مدعی شاود کق اسرا امروده کشاوری توساعقسافتق سا صنعتی اسر .اد اسرا
بیشاتر ،تاسلند کشاوری اسار کق بق دلیل نیروی کار اردا برای صناس جهانی بهشر
قلآداد شاده و شرکرهای کوط

و بزرگ بسیاری خطوط تولیدی خود را بق تاسلند

منتقل کردهاند .اما اسن ه باد بق معنی توسعقسافتگی و صنعتیشد تاسلند نیسر.
نولیبرالیس ا برای کشااورهای در ال توسااعق ذزسنقای نبود کق کق اسن کشااورها
بخواهند

را هشسرفتق سا رد کنند .نولیبرالیسااا با دور و ضااارب بان های قدرتآند

غربی -بخصاوص مرسپاسی -و سادما های جهانی تحر نفوذ مرسپا مانند صندو
بینالآللی هول و بان

جهانی بق کشااورهای در ال توسااعق کق هیچ ساانخیتی ه با
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نیادهای بومی نها نداشاار تحآیل شااد .در اسن میا برخی کشااورها مانند اسرا و
ساورسق بقرغ هشسرش نولیبرالیسا و در مثال اسرا اعآال سپی اد افرا یترسن نسخق
های

در کشاورهای خود ،با تحرسآهای اقرفرساا اد سایست اقتصاد جهانی کنار

ذشاشااتق شاادند .کشااورهاسی ه مانند عرا و لیبی کق تا رود خر در برابر اسن رح
مقاومر کردند در هسِ اشنال و وسرانی کشورهای خود نولیبرالیس را هشسرفتند.
سومین وسژذی بنیادسن نولیبرالیس در موادات با خصوصیسادی اموال عآومی در
جها برای انباشار سارماسق ،قل وقآ سااختاری تشپلهای کارذری و اد بین برد
قو

نها برای سااادما دهی امور خود بود .در اسن راسااتا نخبگا مسااتبد اک در

کشااورهای در ال توسااعق کق با اسااتبداد خود ملرهای خود را بق نیروی کار اردا
تبادسال کرده بودناد دسگر لادم نبود در فراسند قل وقآ

بقات فرو دسااار با مفهوم

اتحادسقهای کارذری و ساندسپاها درذیر شاوند .در اسن مورد نولیبرالیس
«تحآل» اسدههای متفاوت با جرسا اسدئولوژس

تی ادعای

اک را نداشتق و در برابر تنها میراث

برجامانده اد دورهی اقتصاااد کینزی ،سعنی اتحادسقهای کارذری ،شااآشاایر را اد رو
بسر.
دهقی  1795با تقوسر جاسگاه جهانی نولیبرالیسا ساپری شد .اما فروهاشی اتحاد
جآاهیر شااوروی در سااال  1771بقرغ نوسدی کق فرانساایس فوکوساما برای «هاسا
تارس » داد و هآقذیری و جهانیشاد لیبرالدموکراسی نیناامید .قیقر امر ه اسن
اسااار کااق لیبرالدموکراسااای را نآیتوا سا

نظااام جهااا شاااآول قلآااداد کرد.

لیبرالدموکراسااای در بطن خود نظاام سااارمااساقداری را آل میکند کق بق محض
بحرا ددذی اولین طیزی را کق قربانی میکند خود لیبرالدموکراساای اساار .اداسنرو
طگونق میتوا نظامی سایاسای را کق خود ه ضاامن ابات و هاسداری خود نیسر با
دور و ضارب جنگ و اشانال برای کشورهای اشیقی جهانی مانند عرا و لیبی بق
ارمناا ورد اد اسن رو نظ نوسن جهاانی و هژمونی مرسپاا تنهاا س

دهق (دهقی
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 )1775را با اعتآادبقنفس ساپری کرد .هژمونی و سرماسقداری دو مقولقی متفاوت اما
موادی با سپدسگر هسااتند .بق اسن صااورت کق ساارماسقداری در فراسند توسااعقی خود
هژمونی می فرسند تا با ابزارهای کساب رضاسر اعآال قدرت کند .وقتی سرماسقداری
دطار بحرا شود هژمونی

نیز فروهاشیده و ابزارهای قهری جاسگزسن اعآال قدرت

توأم با رضاااسر می شااوند .دهقی  9555دهقی هژمونی کژدار و مرسز مرسپا بود کق
تنها در عرض س

دهق بین  9551تا  9511ساااق کشاااور خاورمیانق را بق اضاااافقی

افنانساتا و ساپس سآن را نابود کرد .ضاقی مالی بحرا ساختاری سرماسقداری در
 9559ذرسبا جها را ذرفر و اسن بحرا تا بق امرود نقتنها معالاق نشده کق عآی تر
ه شده اسر.
تحلیلذرا انتقادی میباسساار بقمدد افظقی تارسخی بق محض روساروشااد با
هدسدههای ادتر نسبر بق هدسدهی هیشین ،سلسلقهای مرتبط با ه را در نظر بگیرند.
در اسن راستا ،دولر ترام

ش هسر و
تنها هدسدهی ادتری نسبر بق دولر جورج بو ِ

نومحافظقکارا هآراهش بود ،نق هدسدهای متآاسز .دولر بوش ساد وری خوبی اسااار
کق هیرودی باسد را بق ساااب اد بین رفتن هدسدهی ترام

نگشارس  .ادقضااا هس اد

انتخاب جورج بوش برای دور دوم رساسار جآهوری برخی ژورنالیسرهای اروهائی
 07میلیو رأیدهنده بق او را «ابلق» خواندند .بدو شااا

ابلقخواند دسگرا معیار

خوبی برای ساناید تحولات سایاسای و اقتصادی نیسر و بوش و ترام

هر دورا

باسد در طارطوب بحرا جهانی سرماسقداری در مر لقی هساجنگ سرد اردسابی کرد.
در بُعد اسااتراتژس

و طنا کق اد دکترسن کاندولیزا راسس در سااال  9559هیدا

اسر ،طین و روسیق اد دما دولر بوش دغدغقهای هژمونی

مرسپا بودند .طنا

کق اد تنشهای جهانی و ه هیآانا منطققای نها در ساااورسق میفهآی  ،هر دو دولر
اوباما و ترام

هس اد هشاار سااال جنگ تآامعیار نیابتی در سااورسق اسن واقعیر را

هشسرفتند کق روسیقی هساکآونیستی ه رقیب سانی برای اد میدا بقدر برد نیسر.
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روسایق ه هس اد ساورسق نقش فرسنی منطققای خود را بق لیبی ذسااترش داده اسر.
اسرا نیز کق بقرغ بحرا نولیبرالیسا هنود بر راه لهای نولیبرالی اصاارار دارد ،هس
اد روسگردانی مرسپا اد برجام عآلاً بق سآر روسیق و طین سو داده شد.
در بُعد انباشار سارماسق ه وضا بق هآا بحرانی وضا اساتراتژس

اسار .اد

ساایاساارهای عزلرجوسانق و ت بعدی و آاسرذراسانق (هروتپشاانیسااتی) ترام

و

اخاذی علنی اد ه هیآانا ژاهنی ،کرهای ،عربستانی ،قطری ،اروهاسی و غیره کق بگشرس
وضااعیر اجآالی تاارت جهانی امرود مبتنی بر اصااول لیبرال و اصاال «مزسرهای
نسبی» کق دسوسد رسپاردو مطرح کرده بود نیسر .بلپق بقعنوا مثال کآپانی مرسپاسی
ذوذل در رقابر تنگاتنگ انباشاار ساارماسق با هواوی طین بق دور و ضاارب دولتی
مرسپا خدمات نرمافزاری خود را اد ساااخرافزارهای هواوی قط و بق س باره اسن
شااارکار را عآلاً اد بادار خارج می کند .ضاااربالاجل ترام
تی تاک طین کق سا شااعبقی مرسپاسی خود را بق س

بق کآپانی نرمافزاری

شاارکر مرسپاسی (رقیب خود

سعنی ماسپروسااافر) بفروشاااد سا کلاً اد بادار مرسپا برود ،نیز نآونقای اد بنبسااار
شیوهی انباشر لیبرالی اسر.
هآقذیرشااد قراردادهای هارهوقر و موقتی در کشااورهای توسااعقسافتق نآونقی
دسگری اد بحرا سارماسقداری و دسادهخواهی کارفرماسا برای انباشار سرماسق اسر.
اد بین رفتن ظرفیرها برای انباشاار ساارماسق بر کشااورهای در التوسااعق انعپا
بقمراتب خشانتری داشتق اسر .بقعنوا مثال در اسرا برخی اد نخبگا در رقابر با
رقبای قویتر ساارماسقی خاصاای را برای انباشاار نآی سابند و اداسنرو بق شاایوههاسی
مانند اعزام بلدودرها برای تخرسب منا

مسااپونی اشاایقای و مصااادرهی اراضاای

ها روی می ورند .در لبنا مصااادرهی محآولقی شاایآیاسی خطرناکی کق صااا ب
خاارجی

ه اد خیر

ذششاااتق بود

قدر خارج اد عرف امنیتیِ تی دولر در

انبارهای بندر بیروت نگهداری شااد تا سااراناام انفاار

بخش بزرذی اد بیروت را
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منهدم کرده اساار .اذرطق عاملا اصاالی اسن جناسر قدر قدرتآند بودهاند کق تا بق
امرود تی نامی اد ها بق میا نیامده اسر .در بسیاری موارد نیز ،دستآزد و قو
فو العاده ناطیز نیروی کار در کشوری مانند اسرا سا بعد اد ذششر طند ماه هرداخر
می شود سا اصلاً هرداخر نآیشود.
ترام

هدسدهای اساار کق  97میلیو اد رای بققی متوسااط و روبقهاسین مرسپا

را بقعنوا هشااتوانق در اختیار دارد .باسد شاااسد بتواند در دورهی رساساار جآهوری
خود مناف کآپانیهای غولهیپر مرسپاسی را بهتر اد ترام

تضاااآین کند اما با توجق

بق بحرا سارماسقداری کنونی کق نوسد خاصی بق اسن  97ملیو رأیدهندهی مرسپاسی
و اکثرسار جآعیار جهاا نآیدهاد ،باسد میتواند تنها دمینقسااااد ظهور هدسدهای
افرا یتر اد ترام

باشید .هآا ذونق کق ترام

ش هسر ظاهر شد .اسن
افرا یتر اد بو ِ

معادلق در مرسپا و جها با نبود نیروهای مؤار ط

کق کفقی تواد را اد سرماسقداری

افرا ی بق سود تودههای متضرر اد اسن نظام بق تعادل بپشند سا تی صدا و نآاسندهی
سایاسای اسن تودههای سیبهشسر باشند ،بنرن تر می شود .در اصل خود دموکراتها
نیز برای اد میا برداشاااتن جاسگزسن ط

دوبار رسسااا

هیرودی ترام

را بر جا

خرسدند اما هیچوقر بق برنی سااندرد و محبوبیر شااپار او در میا قشاار جوا و
ساایبهشسر تن ندادند .هس جای تعاب نیساار کق در اسن میا ترام  ،بولسااانارو،
جانساو  ،لوهن و دسگر نآادهای راسار افرا ی با خل دشآنانی موهومی ،تودهها را
در جها بق دنبال خود بپشانند .عدموجود بدسل ط

و قوت صدای ترام

تا دی

ت ایرذشار بوده و هسااار کق تی در کشاااوری مثل اسرا کق در ال اضااار معادل
ترام

را در ذردونقی سیاسی خود نآیبیند (شاسد ه بق اسن دلیل کق ا آدی نژاد را

هیشاهیش تاربق کرد) قادر بق جشب بخشی اد بققی متوسط اسر.

04

بحران جهانی سرمایهداری و پدیدهای بهنام ترامپ

قیقاار دارد کااق برخی در اسرا و تی اسرانیهااای خااارج ،خواهااا انتخاااب
دوبارهی ترام

بودند ،با اسن تفاوت کق اسن برخی اد اشیقی بزرگ و فراموششدهی

اسرا در اساتا های «محروم» سا روستاها و کارذرانی کق  9ماه قو نگرفتق ،نیستند.
اسن قادرتِ نآااسنادذی جرساا هاای راسااار افرا ی در ساااطح جها نیز سپی اد
وسژذیهاسی اسر کق اد ها س

هدسدهی جهانی میسادد.

هآا ذونق کق هیشتر ذفتق شااد جرسا های راساار افرا ی با اندوختن قدرت بق
نظامهای فاشایستی تبدسل میشوند .اسن مس لق هنگامی کق اروها بین دهقهای  1795تا
اواسااط دهقی  1795درذیر اسن جنبشها بود در استالیا و لآا اتفا افتاد .اما قدرت
فاشایسا بر ساب بق قدرت اقتصاادی و سااختار سایاسای کشورها متفاوت اسر.
بقعنوا مثال در دهقی  1775زب فاشیس در برستانیا ه اد محبوبیر برخوردار بود.
اما نقتنها مثل لآا نتوانساار قدرت را قبضااق کند بلپق اکآیر در برستانیا مشااپل
خاصااای ه در انحلال اسن زب در ساااال  1795هیدا نپرد .ترام

شااااسد اذر ه

میخواساار بق نتیاقی انتخابات تآپین نپند و بق سااآر قبضااق کرد قدرت هیش
رود ،تودس قدرت اقتصادی بین نخبگا مرسپاسی و ساختار سیاسی در

کشور اسن

اجاده را بق او نآیدهد .ولی برای کشاورهاسی کق با ظرفیرهای بسیار ک تر اقتصادی
دسااروهناق نرم میکنند اسن مصااونیر وجود ندارد .اداسنرو در بحرا ساارماسقداری
کنونی شاسد شاهد ظهور نظامهای فاشیستی بقخصوص در کشورهای در ال توسعق
باشی .

