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ِرادیکالِظهورِ  ِبرجستهِراست ِاز ترینِیکی
ِزمانهلحظههایِمشخصه ِی  ِحکومت  ِاست. ِیِما

ِکشورِ  ِ،ِاتحادیهِهشت ِبلژیک ِ)اتریش، ِاروپا ی
ِوِ ِمجارستان ِلهستان، ِایتالیا، ِفنالند، دانمارک،

ِبه ِواسطهاسلواکی( ِاحزاب  ِافراطی،ِِی راست
ِناسونالیستیبیگانه ِو ِمیِهراس ِاینِرهبری شود.

ِ ِسیاسی  یِاتحادیهِدرِسهِکشورِبزرگاحزاب،ِقلمرو 
،ِیِملی(هه)جبِ:ِفرانسهکنندمیِبندیاِجناحرِاروپا
ِنورد(ِایتالیا ِآلمان)لگا ِآلمان(ِ، ِبرای .ِ)آلترناتیو

ِروسیهِ،یِاروپاخارجِازِاتحادیه ِبعضیوِِپوتینیِی 
ِِیکِصرفا ِِ،ازِکشورهایِاقمارش ِناسیونالیستیِدژ 

ِاننیستند ِبا ِعنوانِ. ِبه ِترامپ ِدونالد تخاب
ِرئیس ِمتحده:یاجمهور ِظهورِ ِاالت  راستِِیک

ِ ِوِِرادیکال  ِنژادپرستانه ِپوپولیستی، ناسیونالیستی،
ِپدیدهِهراسبیگانه ِیک ِتبدیلِبه ِجهانی ی
ِاست.شده

این چنین راست   ظهور  ، بعدبه ۱۹۳۰ی از دهه جهان
ای گونهای که بهتوسعه: رادیکالی را دیگر تجربه نکرده است

شبِح  کند.فاشیسم را بیدار می ی  خاطرهناپذیر اجتناب
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است و های معاصر دوباره پدیدار شدهحثهدر مبا فاشیسم،
از  عمومی یاستفادهگاری و نِی میان تاریخپرسِش قدیمِی رابطه

 کلِ کوزِ ِینهارترا. همانگونه که استمطرح کردهدوباره گذشته را 
زبانِی  های تاریخی و رونوشِت بین واقعیت ،آوردبه یاِد ما می

 در موردبرای تفکر  مفاهیم ها، یک تنش وجود دارد.آن
توانند برای می های تاریخی ضروری هستند؛ با این همهتجربه
 پیوستارِ ای از شبکه یواسطهبهکه -هم  جدید هایتجربهفهِم 

گیرند. بمورد استفاده قرار   -زمانی به گذشته متصل هستند
 بر ،هاتکرارها و همگنیجای بهکه در آن - تاریخی یمقایسه
 زبان و تاریخمیاِن تنِش از  -شودتاکید می هاو تفاوت هاقرابت

 شود.ناشی می

نمایش یی را بهست رادیکال یک ابهاِم معنااامروزه ظهوِر ر
جزء طلوع طالیی در به-و تقریبًا هیچ دولتی سگذارد: از یکمی

 آشکارا -یونان، یوبیک در مجارستان، حزب ملی در اسلواکی
این  تفاوِت  ناظران و بیشترِ  زنددیگر از فاشیسم حرف نمی

را تشخیص  ۱۹۳۰ی در دهه فاشیسم با دهای جدیجنبش
ی این پدیدهتالشی برای تعریف  هرگونه از سویی دیگر ؛دهندمی

میاِن دو جنِگ های با سال ایمقایسه یجدید، در بردارنده
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این  فهم  فاشیسم برای  : مفهوم  مطلبلباست.  جهانی
رو نماید. از اینو هم نابسنده می ضروریهم  واقعیت جدید

بر  پسافاشیسم نامم.ی کنونی را پسافاشیسم میمن لحظه
 پیوستارِ کند و آن را در یک تاکید می ِی اکنوندرزمانِی دوره تمایزِ 

قرار  -که هم بر تداوم و هم بر تحول داللت داشته باشد-تاریخی 
هایی سشتواند به تمامِی پرنمی چنین مفهومی . مطمئناً دهدمی
 کند.تغییر تاکید می اما بر واقعیِت  ،اند پاسخ دهدشده مطرح که

، فاشیسم بارها و بارها نباید فراموش کنیم که مفهوِم  اول از همه
نه صرفًا به منظوِر تعریف -دوم  حتی پس از جنگ جهانِی 

در سال  .کار رفته استبه -یکای التینهای نظامِی آمردیکتاتوری
 سوسیالیسمبقای ناسیونال»سد: ینومیتئودرو آدورنو  ۱۹۵۲

ی بقا»تر از طرناکطور بالقوه خبه« درون دموکراسیدر 
 ۱۹۷۴در سال  است.« های فاشیستی علیه دموکراسیگرایش
ِپا ِپازولینیپیر دارِی سرمایه تِی شناخهای انشانمدل ،ئولو

. در به تصویر کشید« جدید فاشیسِم »ی یک نئولیبرال را به مثابه
ی نوعی به مثابهرژیِم موسولینی  ها با این ایماژها،مقایسه

حتی های اخیر در دههرسد. باستانی به نظر می« پیلیوفاشیسِم »
ی تفسیرهایی از ایتالیاِی بسیاری از مؤرخان به دنباِل ارائه
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اند. با کالسیک را مطرح کرده قرابت آن با فاشیسِم  ،نیوبرلوسک
میان این رژیم و فاشیسِم  شماریهای بیاین همه تفاوت

بازار به جای دولت، تبلیغاِت تلویزیونی به جای  آییِن - کالسیک
 ِی پرسانههمه وجود داشت. اما برداشت -مانورهای اقیانوسی

، الگوِی قدیمِی برلوسکونی از دموکراسی و رهبری ِکاریزماتیک
 .شودمییادآور م را فاشیس

تنها فراملی یا نه ،مدهد که فاشیسکوتاه نشان می ِی مقایسهاین 
 جمعی یخاطره. باشدمیخی ای، بلکه همچنین فراتاریفرامنطقه

عِد که از ب  -مفهوم  از آن عمومی یمیاِن یک مفهوم و استفاده
از  .کندایجاد می یک پیوند -رودی آن فراتر مینگانهصرفًا تاریخ

 مفاهیم  فرهنگ سیاسی  )همچون دیگر  رافاشیسم ، این منظر
یخی یمثابههتوان بمی ما(  ،در نظر گرفت یک مفهوم فراتار
از عصری که خود تا  است از این قابلیت برخوردارکه 

اینکه بگوییم ایاالِت متحده،  فراتر رود. ،محصول آن است
که با به این معنی نیست  ،ددموکراتیک هستنبریتانیا و فرانسه 

در فاشیسم  لس مطابقت دارند.نی در عصر پریکآتِ  دموکراسِی 
یا )بایستی  فرانکو هیتلر وی موسولینی، چهره ،یکموقرن بیست

با خود نخواهد گرفت. هب را توتالیتری ترورِ  شکِل امیدوار باشیم( 
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برای نابود کردن  های زیادیکه روشاین همه روشن است 
- به تهدیدهای دموکراسی اشاراِت آیینیدموکراسی وجود دارند. 

ی خارجی به مثابهاًل دشمن را معمو -اسالمی ویژه تروریسِم به
 تاریِخ  اصلِی های درسیکی از فارغ از اینکه  ،دنکشتصویر میبه

تواند از درون نابود می ،کنند: دموکراسیفراموش می را فاشیسم
 شود.

گاهِی در حقیقت، فاشیسم بخِش کلیدِی  تاریخی و تخیِل   آ
باعث  ،امروز یزمینههای سویهاما بسیاری از  سیاسِی ما است.

وضعیت، . در این اندشدِن این مرجِع تاریخی شدهترپیچیده
که مفسران و بازیگران سیاسی اغلب - گرااسالمظهور تروریسِم 

تر برجسته -کنندتعریف می« فاشیسِم اسالمی»عنوان بهآن را 
جدید، خود را دقیقًا به  رادیکاِل  از آنجایی که راسِت اما . است
 ،دهدنشان می« فاشیسِم اسالمی»این  مخالِف  ِی جبههی مثابه
بیشتر به ِی تفسیرِی مفید، جاِی یک مقولهبه «فاشیسم» ِی کلمه

« پسافاشیسم»مفهوم همین دلیل به. ماندمانعی برای فهِم ما می
رغِم یعلمفهوِم پسافاشیسم  د.رسنظر میتر بهمناسب

در  ِی یدهکند تا این پدبه ما کمک می های آشکارشمحدودیت
 و استحرکتی که در حال دگردیسی . حال گذار را توصیف کنیم
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 «پسافاشیسم» . به همین دلیلاستمتبلور نشدهتا به اکنون 
ضعیِت یکنواختی برخوردار از و« فاشیسم»مفهوِم  همچون

نگاری پیرامون فاشیسم هنوز باز هستند، تاریخ . مباحِث نیست
کنند که مرزهای تعریف می هایی رااین مباحث پدیده اما

کافی روشن هستند.  یبه اندازه هاو سیاسی آن درزمانِی 
یچ ابهامی در کنیم، هاز فاشیسم صحبت می کههنگامی

 ،رادیکال راست   اما نیروهای جدید   مورد آن وجود ندارد.
ها در هر کشوری و آنهستند.  گنمختلط و ناهم یهایپدیده
های مشابهی برخوردار نیستند: از فرانسه از مشخصه اروپاحتی 

 مشترِک  نقاِط  اگرچه .به ایتالیا، از مجارستان به لهستان و اکراین
 متفاوت هستند.دیگر بسیار یکاز اما خاصی دارند، در عین حال 

برای  یتالش- نئوفاشیسمپسافاشیسم را از  یهمچنین بایسیت
ویژه در تمیز داد. این امر به -کالسیک تداوم و بازتولید فاشیسِم 

ی اخیر در های مختلفی که طی دو دههاحزاب و جنبش موردِ 
 ،اندنمایان شدهیوبیک در مجارستان( برای مثال اروپای مرکزی )

قرابِت ایدئولوژیکِی خود  علنًا مدعِی احزاب  . اینکندصدق می
پسافاشیسم چیِز دیگری است: اما . هستند کالسیکبا فاشیسِم 
 ی کالسیِک زمینهموارد از پس در بیشترِ  اگر چه پسافاشیسم
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های خود را تغییر داده شود، اما اکنون صورتفاشیستی ناشی می
- منظومه متعلق به این هاِی جنبشبسیاری از است. 

فاشیسِم - خاستگاهی یگر ادعاِی چنیند -پسافاشیسم
ند و به وضوح خودشان را از نئوفاشیسم متمایز را ندار -کالسیک

افراطی، راست-ی این منظومه هاپدیده کنند. در هر صورتمی
 قرابِت  ،دیگر با فاشیسِم کالسیک -راست رادیکال، پوپولیسم

 اگرچه ها،آن ریفدر تالش برای تع ندارند. ایدئولوژیکی
آن بیرون  ها ازپدیدهاین که  را ایتوانیم خاستگاِه فاشیستینمی
این تاریخِی  ِی زهداِن فاشیستی، ریشه) آیند نادیده بگیریممی

را هم در نظر بگیریم.  شانتغییر بایستاما می ،(است هاپدیده
 و در جهتی اندخودشان را دگرگون کردههای این منظومه پدیده

. تسابینی غیرقابل پیش شاننهایی برآیندِ کنند که حرکت می
با دیگری  ِی منظومه ِی مثابهبهها مادامی که این پدیده

دقیق و پایداِر ایدئولوژیکی و سیاسی وضع  هاِی مشخصه
 ،سمپسافاشی ای وضع کنیم.تعاریف تازه ستضروریاند، شده

یم  م یخ خاص   تعلق به یک رژ در « گراییاکنون»-ی مندتار
یمگونهبه :است -یکمو قرن  بیست محتوای  ای که این رژ

یک  م را توضیح  آنض  تغیر، ناپایدار و گاهًا متناقایدئولوژ
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 با یاقضسیاسِی متن هایفلسفه ،منظومهدر این  .دهدمی
 شوند.مدیگر ترکیب میه

 

 کتاب   از فصل اول است ایی گزیدهترجمه فوقمتن 
 :«افراطیپوپولیسم و راست :های جدید فاشیسمصورت»

- Traverso, Enzo (2019).  THE NEW FACES OF 
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by David Broder. Verso. 

 


