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هایِ رتوریکی ترکیبی از سویه ی ویراستاران:مقدمه

 هاسویه این و ارتباطِ ، فاشیستیِ ترامپو شخصیتیِ

یک  ،جدیدِ نژادپرستانه ناسیونالیستیِهای جنبشا ب

کند: آیا ترامپ فاشیست پرسشِ عمومی را مطرح می

 :کنندکه بعضی از ناظران استدالل میدر حالیاست؟ 

پ یک باورِ او ترام دهد: نه! بهپاسخ می رسوبله! تراوِ

 یک سلبریتیِ ،ایتوده یک رهبرِتاجر است، نه

رسو نه یک ایدئولوگِ سیاسی. تراوِ تلویزیونی است،

 را برای تفکر در موردِ خطوطِ یجدیدمفهومِ 

 که ترامپ بانیِ  ،یک جنبشِ جدیدِ فاشیستیی بالقوه

 .«فاشیسمپسا»کند: مطرح می ،آن است

*** 

که توسط یک رهبرِ کاریزماتیک،  مینیستمواجه ای ایاالتِ متحدهبا ما 

 ،دیگر ترامپ به بیانی .باشدشدهی فاشیستی تبدیل یک جامعهبه

 ،ی آمریکا نیستیِ یک تغییرِ دراماتیک و ناگهانی در جامعهنشانه

همانندیِ  یِانگاره .استسیاسی  یک برآمدگی در سطحِ یِنشانهبلکه 

فاشیسم در قرن  یدربارهزنی ی گمانهبردارندهترامپیسم با فاشیسم، در

تاریخی به ما این فرصت را  هایهمانندییکم خواهد بود. وستیب
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م کنیم. ما سیتر ها راقرابت ،هاهمگنیها و قرینهجای تا به ،خشندبیم

که -یک الگوی فاشیستی در دلِ توانیم فیگورِ ترامپ را راحتی نمیبه

دهیم. ترامپ قرار  -جهانی نمایان شد های میان دو جنگِدر سال

که اشغالِ  ،استنزدیک فاشیسمِ کالسیک  بههمان اندازه به

با کمونیسمِ  «شب ایستاده در» جنبشِ ایندیگنادوس واستریت، وال

 ترامپ های فاشیستیِگرایش . با این همه،ی دارندنزدیک قرنِ بیستمی

 -کندنه از روی یک فرهنگِ سیاسی که آگاهانه از آن دفاع می-را 

 .توان استنباط کردمیهایش اقدامات و بیانیه روی از تنهابلکه 

های در صفحاتِ روزنامهدر طیِ مبارزاتِ انتخاباتی، بسیاری از ناظران 

- رابرت کاگان .اشاره کردندهای فاشیستیِ ترامپ مشخصهبه  ،مهم

جرج های تهاجمِ ئولوگکار و یکی از ایدمتفکرِ سیاسیِ نومحافظهیک 

فاشیسم این » با عنوانِای مقاله واشنگتن پستدر  -عراقدابلیو بوش به

نیویورک هم در  راس دوتاتنوشت. « آیدمیبه آمریکا دارد چگونه 

و « نالد ترامپ یک فاشیست است؟آیا دو»رسد: پصریحاً می زتایم

رهبرانِ  ترامپ با نزدیکیِیِ دهندهنشانکند که اتی را ذکر میصف

از سیاست، کاریزماتیک  : قرائتیاست ۱۹۳۰ی دههیِ فاشیست

م، ناسیونالیسمِ رادیکال، نژادپرستی، از پلورالیس اقتدارگرایی، نفرت

 و ،فوبیاو اسالم گرایی ستیزیستیزی، همجنسهراسی، زنبیگانه
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ای انبوههی مثابهوپولیستی که شهروندان را تنها بهپ یک سبکِ همچنین

 گیرد.کردن در نظر میکردن و گمراهدادن، ادارهبرای فریب

ویکمی از جهاتِ بسیاری همچون یک فاشیستِ قرن بیستترامپ 

نه یک  ،کندمعرفی می« عمل مردِ»عنوان ش را بهخوداو کند. رفتار می

 هم انتقادپذیر در عین حال کند ومتفکر. روشنفکران را تحقیر می

و  ابتذال بااش را مردانگی .ستیزیِ او وقیحانه است. زننیست

هراسی به و از نژادپرستی و بیگانه ،ردگذابه نمایش میپرخاشگری 

جِ مهاجرانِ کند. خواهانِ اخراتبلیغاتی استفاده می ی یک سالحِمثابه

ریست و جنایتکار معرفی ها را ترواست، و آننی و مسلمانان یالت

، از شدکُتبار را میآفریقایی هایِ، آمریکاییکه پلیسکند. هنگامیمی

اوباما در آمریکا نکه تردید دارد ا بیان ایو ب ،کندحمایت می عملِ پلیس

 تبارآقریقایی هایِآمریکاییکه  بر این باور استباشد، متولد شده

 ترامپکمپینِ انتخاباتیِ باشند.   اصیلد آمریکاییِنتواننمی

کردنِ کند: مشخصمی یدرا بازتول قدیمی ستیزیِیهودیهای مشخصه

در برابر  ،ای و اخالقیاسطوره ایگونهبهشده ی ملیِ همگنیک جامعه

را به   آنو طیفِ گرفت این مدل را در نظرترامپ  : یهودیان.دشمنان

ها، مسلمانان و غیر ار، التینیتبآفریقایی هایِسمتِ آمریکایی

 ها گسترش داد.سفیدپوست
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ای گونهبه ،کندقدرتمند و فریبنده را بازی می ترامپ نقش یک رهبرِ

فعالش  ی استثنایی و تقریباً عقلِقوه از طریقِ است تنهایی قادرکه به

 یعنی سیاستِ  یماتیککاریز ترین سنتِدر نابر را نجات دهد. وشک

ی ملی است، و ی یک جامعهکند که هم نمایندهمیوانمود  ،استبدادی

ملت فراتر رود. از دهنده ی ناجی و نجاتمثابهبهتواند هم می

 :هستند شناسیِ فاشیستیزیبایی یادآورِهایش تینگیها و مسخنرانی

یک  که توسط-زمین نشستنِ هواپیمایش تواند تصاویرِ بهکسی نمی

سکانسِ  به یادِ و ،ببیندرا  -استکننده احاطه شدهجمعیت تشویق

یتلر بر فراز پروازِ ه: نیافتد ریفنشتال لنی «یِپیروزیِ اراده»آغازینِ فیلمِ 

ها. ی نازیگرهان منتظرش در کنشدن به شاگردنورنبرگ، برای ملحق

بدون  که رهبری ،است« گراتصمیم» از نظر خُلقی یکترامپ 

و  ،کندگیرد و عمل میتصمیم میپارلمانی  هیچگونه محدودیتِ

کارل مطمئناً هرگز نام او اگر چه  ،ردگیرا نادیده می ایرویه قوانین

توانیم است. همچنین میرا نشنیده« گراییتصمیم» پردازِنظریه ،تاشمی

 ترامپ انتخاباتیِ دی که در تجعماتِارافی از بگیریم که بسیار مفروض

و  فروماریک که هایی از آنچه نشانه محتمالً  ،کنندهمایی میگرد

نمایش به ،خوانندمی «طلباقتدار شخصیتِ »و نرتئودور آدو

 .توتالیتریمطلق و  قانونِبرابر یک  در خود تسلیمِرند: تمایل بهاگذمی
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ل تقلیل بقا سیاسی رهبرِیک  به شخصیتِ نه ،فاشیسم با این همه

  آن رهبر.پیروانِ شناختیِهای روانزمینه نه به و ،است

ترامپ  سرِ پشتِ فاشیستی مانزگونه ساواقعیت این است که هیچ

 یِ یک ستاره تنها: ای نیسترهبرِ یک جنبشِ توده ترامپوجود ندارد. 

 یادآورِ  ، بیشترموسولینی جایِبهاز این منظر . تلویزیونی است

و بر  ،یدآچپ نمیاز جناحِ برلوسکنی است. بر خالف موسولینی 

ی  ِای که در یک جامعهفیگوری حاشیه :مپنوخالف هیتلر هم یک ل

. اما ستینباشد، ی جنگ کشف کردهواسطهشده سیاست را بهرانوی

( که کندکم ادعا می)یا دست ،در استرمیلیاهمچون برلوسکنی یک 

در تماس  اشتجارت خصوصیاش پیوسته با های سیاسیفعالیت

رادیکالِ  تر از راستِ، ترامپ بسیار راحتنظراز این . خواهند بود

 های بهداشتیِ یورو و حمایتگرِ مراقبتی حوزه مخالفِ که- اروپایی

 اینکهبهنظر  ،شودمیرالی های نئولیبپذیرای سیاست -هستند اجتماعی

)که در بسیاری از موارد اشکال هم  راتیسمِ فاشیستیِ کالسیکواز کورپ

سه، ایتالیا، در فران. بسیار فاصله داردکرد( امنیت ملی را ایجاد می

افراطی، مدعیِ  های راستِجنبش ،حتی آلمان اتریش، بلژیک، هلند و

در سیاستِ داخلی اما  د. ترامپهراس هستنبیگانهرفاهیِ نوعی دولتِ 

 فریبِعوامهمچون یک  .کنددفاع میدادی استب از نوعی لیبرالیسمِ
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قرار مدار قدرت یِاصطالح هستهپوپولیست، مردم عادی را در برابرِ به

)حتی ای اجتماعی ها هیچ سیاستِبرای حمایت از آناما  ،دهدمی

 دهد.ارائه نمی (هراسی یا نژادپرستیبیگانه

امپریالیست  مدافعِد، کردنهایِ کالسیک دولت را ستایش میفاشیست

د. سیاست خارجِی دادن نظامی را ترویج میطلبیِو توسعه بودند

 امابود. « حیاتیفضای »اصطالح و تسخیرِ به های معطوف به جنگآن

 یِو از اتحاد با روسیه منتقدِ جنگ عراق استکه ترامپ از آنجایی

باشد.  انزواگرینوعی  نِاد خواهرسبه نظر می ،ندکپوتینی حمایت می

اتر اش فرخارجی، بینش او از منافع تجاری ی سیاستِدر زمینه

ی ملی یا رادیکال جامعهیک ی ایدهشدت بر بهسم، فاشیرود. نمی

سمِ تج ،ترامپکند. فردگرایی را تبلیغ می ،و ترامپ ،کردتاکید می

یک انسانِ  ت:آمریکاگری اسسِ هرانگرشِ مرتجعانه و بیگانه

 خشمِ ، و توزیِ مسلحانهکینه، ی داروینیسمِ اجتماعیخودساخته

به دارد  تواند بپذیرد در کشور مهاجرانکه نمی یسفیدپوست جمعیتِ

 شود.میتبدیل اقلیت  یک

 قرنِ  نظمِ اروپایِجهانیِ بزرگ و فروپاشیِ محصول جنگ ،فاشیسم

ای رادیکال آن برآیندِ این بحرانِ جهانیِ قارهبود. ناسونالیسمِ نوزدهمی 

محصولِ که سیاستی  ،خود گرفتاز سیاستِ نظامی را به بود و شکلی
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. گرفت شدتبلشویسم آمیز با تخشون و در یک تقابلِمرزبندی بود 

گراییِ علرغمِ التقاط ،بار، فاشیسمدر این محتوای فاجعه

مطرح کرد. زوالِ لیبرالی یک جایگزین روبهبرای نظمِ  ،اشایدئولوژیک

ن عرضه کرد، جامعه و تمد برای ی جدیدیسم پروژهمطلب: فاشیلب

 ی«راه سوم»یا « فاشیستی انقالبِ»از  دانشمندانِ بسیاریو باعث شد 

سم و کمونیسم بود. ترامپ متعلق که در تقابل با لیبرالی ،حرف بزنند

برای جامعه یا تمدن  یمدلِ جدیدو هیچگونه  ،است متفاوتی به زمانِ

 اول»یا « گردانممیبرآمریکا را دوباره به عظمتش »کند: مطرح نمی

 ،آمریکا نیست تغییر الگوی اجتماعی و اقتصادیِاو خواهانِ  .«آمریکا

برای  شماریفقط به این دلیل که در این جامعه منافع خصوصیِ بی

 .کردن وجود دارندحمایت

 ثباتیِبی فردگراییِ رقابتی وداریِ مالی، سرمایه در عصرِ ،امپتر

بلکه کند، ها را سازماندهی و بسیج نمیتودهاو . سَر رسیداجتماعی 

 خواند.کنندگان را فرا میمصرف یِشدهاتمیزه یِمخاطبانِ جامعه

سبک  اما عوضدر ،کندیونیفورم به تن نمیهمچون هیتلر یا موسولینی 

ی هالیوودی های یک ستارهلیشهخود را همچون ک یِپُرپیرایهزندگیِ 

یک مدلِ  ترامپ ،ی سیاسیذارد. فراتر از یک پروژهگنمایش میبه

منافع ر، رقابت و ابازند: کشناختی را نمایندگی مییِ انساننئولیبرال
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که حالیدر  اند.پذیرفته شده« اسلوبِ زندگی» یخصوصی به مثابه

مرتجع و  ،ی ترامپازهبه اند جمهوریایاالتِ متحده رئیس

به امروزِ آمریکا های فاشیستیِ ایده ،استبه خود ندیدهافراطی راست

 -وحشتِ سرخکارتیسم یا زمان مک-هفتاد یا صد سالِ پیش نسبتِ 

 دیگر وجود ندارد و شبحِ   بلشویسم. تهدیدِاندی چندانی نداشتهاشاعه

در ازای بتوانند ست که آنقدر ترسناک نیها تروریسم برای آمریکایی

  خود دست بکشند.از آزادیِبه راحتی  ،های امنیتیوعده

ی قدیمیِ از طریقِ مقوله ترامپ بر این نظر هستم که تفسیرِ ،با این همه

کمکی کند. ما  این فیگورنوظهورِ عصرِ تواند به فهمِ نمی ،فاشیسم

مفاهیمِ  های سیاسی را از منظرِتمایل داریم که موضوعات و پدیده

 نه یک بازگشتِ  ،ترامپ با این همه ظهورِپیشینی به تصویر بکشیم. 

یک  درونِسنگ به ابیک شه و نه سقوطِ ،ناگهانی به بربریسم است

داری در سرمایه تغییرِپ محصول ترام ،عوضدر. جوکشورِ صلح

، یهای ناسیونالیستبا گرایش ،این فیگور های اخیر است.دهه

 داریِاز سرمایه فُرمیبه توتالیتارینش، ستی، نژادپرستانه و یپوپول

چنین انسانی.  صورتیبدون  ،داریسرمایهیک  بخشد:می جانوقیحانه 

است  یجدید یِپدیدهبلکه  ،ی فاشیسم نیستحیاتِ دوباره ،ایپدیده

از این ست ی کنونی ممکن ااست. در لحظهشدهو هنوز متحقق ن
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از توانیم می با این همه .نام ببریم« پسافاشیسم» منظومه، تحت عنوانِ

 ،فاشیسم نام ببریم بهره ازبی یک رهبرِ پسافاشیستِ عنوانترامپ به 

که رفتارِ فاشیستیِ  اضافه کنیم پکستونرابرت به پیروی از  و

 برای اینکه ،جمهورِ ایاالتِ متحده، ناخودآگاه و غیرارادی استریئس

سولینی نخوانده است. به هیتلر یا موحتی یک کتاب هم راجع احتماالً 

 ،تاریخی قرار دهیممناسبِ اندازِ چیزی را در یک چشم که هرهنگامی

 ی تاریخیمقایسهکالسیک نیست.  روشن است که این همان فاشیسمِ

ما ا ،هایی ترسیم کنیمدهد قرابتبه ما این امکان را می اگرچه

ی میان دو دوره الگوی فاشیسمِتوانیم فیگورِ ترامپ را در درون نمی

 کابوس .وضوح متفاوت استبه ،مینه. زجنگِ جهانی ترسیم کنیم

 .رسد می نظربه واقعی

*** 
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