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 هایبسیاری با در دست داشتن پرچم–معترضان راست افراطی  ،۰۲۰1 هیژانو ۶در 

 -های علنی، برخی فاشیستداری در جنگ داخلی امریکاحامی بردهمؤتلف های ایالت

د. ی ایالات متحده، یورش بردنسی، محل برگزاری کنگرهبه کاپیتول در واشینگتن دی

مفسران لیبرال و چپ شتاب کردند تا این عمل را که منجر به مرگ پنج نفر شد، کودتا 

ف صوری تعری»بنامند و تقبیح کنند. آیا این یورش در تعریف کلاسیک ادوارد لوتواک، 

نفوذ بخش کوچک اما بسیار مهمی از دستگاه »گنجد: وی از کودتا، می« کارکردیو 

 (1؟)«شودگاه از آن برای خلع کنترل مابقی از دست دولت استفاده میدولتی، که آن

« خلع ]...[ از دست دولت»یک تفاوت آشکار این است که تعدی به کاپیتول نه برای 

تخابات منظور تأیید نتایج انجام گرفت. کنگره بهقصد حفظ دولت موجود ترامپ انبلکه به

شد؛ انتخاباتی که در آن جو بایدن دموکرات، تشکیل می ۰۲۰۲جمهوری نوامبر ریاست

ین دنبال آن بودند که با اترامپ را شکست داده بود. بنابراین متجاوزان به کاپیتول به

وارونه کند و ترامپ را در کاخ  ی انتخابات راآور، کنگره را وادار کنند نتیجهاقدام رعب

« امشورش نافرج»کند سفید نگاه دارد. نانیهال سینگ، کارشناس کودتا، استدلال می

 «دخالت نیروهای امنیتی دولت»ها است زیرا کودتا با بهترین توصیف برای اَعمال آن

 (۰شود.)تعریف می

 ن لیبرال، تیموتی، عناصر مضحک فراوانی در خود نهفته دارد. تاریخدا«شورش»این 

نست قرار داروشنی نمیکس بهرسید هیچنظر میبه»کند: گونه ابراز نظر میاسنایدر، این

سختی بتوان آورد. بهدست میاست امور چگونه انجام شود و حضورشان چه چیزی به

خاطر آورد که در آن ساختمان بسیار مهمی ای را بهمقایسهی شورشی قابللحظه

حال، ( بااین۳«.)های بیهوده شودزنیمده باشد و شامل این مقدار از پرسهتصرف درآبه

شکارتر آن آ یبا انتشار تصاویر ویدئویی بیشتر از این یورش، خشونت واقعی و بالقوه

 شد.

 با نانسی پلوسی، رئیس« مایک پنس را دار بزنید!»دادند اگر کسانی که شعار می

کورتز و الهان عمر، -به الکساندریا اوکاسیو چه برسد-دموکرات مجلس نمایندگان، 

ن زدند که فکر کردکردند، دست به اَعمالی میبرخورد می -نمایندگان جناح چپ کنگره

کورتز نقل کرده است که چگونه از ترس جان خود -ی آزردگی است. اوکاسیوبه آن مایه

نی که دستگیر آی اظهار کرد زبی( اف۴در سرویس بهداشتی دفترش پنهان شده بود.)
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نانسی  داشتیم دنبال»کرده بودند در پیامی ویدئویی که به فرزندان خود فرستاد، گفت 

( شاید متجاوزان ۵«.)اش شلیک کنیم ولی پیداش نکردیمگشتیم تا به مغز لعنتیمی

 کارنابلد بوده باشند اما مسلمًا بسیار زننده نیز بودند. 

 هیفور ۶ی سودمندی را با وقایع ا، مقایسهگری بریتانیایی چپپل میسون، نویسنده

گزینی ( در میان هیاهوی مطبوعات برای جای۶کند.)در پاریس مطرح می 1۳۳۴

های سامان جمهوری سوم فرانسه با رژیمی اقتدارگرا، اتحادیهپارلمانتاریسم نابه

 ددشد و درصگرا تظاهراتی ترتیب دادند که اغلب از ارتشیان سابق تشکیل میراست

الیزه  جمهوریحمله به پالایس بئوربون )محل تشکیل مجلس نمایندگان( و کاخ ریاست

وکار، مالی حول خودکشِی ادعایِی ماجراجوی کسب-ها به رسوایی سیاسیبود. آن

از چپ میانه  ۰گوشو تشکیل دولت توسط کارتل دی 1الکساندره استایویسکی،

رهبری ادوار دالادیه اعتراض سیالیست( بهبورژوا با حمایت حزب سوهای لیبرال)رادیکال

رده گرای پاریس را اخراج کپلیس راستتازگی رئیسکردند؛ دالادیه کسی بود که بهمی

کنندگان با پلیس که به دو نوبت تیراندازی آمیز تظاهراتبود. ضمن درگیری خشونت

 .گیری شدنفر کشته شدند و از دستیابی این افراد به مقاصدشان جلو 1۴انجامید، 

گیری در مجلس، دالادیه در روز بعد استعفا رغم پیروزی در دو رأیحال، علیبااین

گزین او شد. دومرگ دولتی از راست جمهور سابق، گاستون دومرگ، جایکرد. رئیس

را وارونه کرد؛ انتخاباتی که  1۳۳۰شکلی مؤثر، برآیند انتخابات میانه تشکیل داد که به

رایی گمداران راستن برنده شده بود. دومرگ یکی از بسیار سیاستگوش در آکارتل دی

کرد. لئون تروتسکی داری میبود که از تمرکز قدرت در دست دستگاه اجرایی جانب

دولت دومرگ اولین قدم در گذرگاه پارلمانتاریسم به بناپارتیسم »بینی کرد پیش

 (۷«.)است

ر رسیدن به مقاصد خویش شکست ، راست افراطی د1۳۳۴ هیفور ۶ترتیب در بدین

 ۰۲۰1 هیژانو ۶خورد اما به پیروزی سیاسی دست یافت. متقابلًا، راست افراطی در 

ا ب ،مدتکم در کوتاهلحاظ سیاسی، دستتوانست به کاپیتول وارد شود، هرچند به
                                                      

1 Alexandre Stavisky 

۰ Cartel des Gauches 



 ی جهانی و راست افراطی امروزریزد: فاجعهداری نولیبرالی فرومیسرمایه 4 

آخر ریختگی که دستهمهای از همدستی، توطئه و برغم هر آمیزهشکست مواجه شد. به

نی باورنکردنی پلیس کاپیتول و انبوه دیگر نیروهای امنیتی واشینگتن در محافظت ناتوا

سرعت بیرون رانده شدند. هیچ طور نسبی بهدهد، متجاوزان بهاز کنگره را توضیح می

امنیت ملی ایالات متحده با  یگستردهمدرکی دال بر ابراز همدلی رهبران دولت 

ی گردانالعمل سیاسی در برابر این واقعه با رویسی این افراد وجود ندارد. عکانگیزه

خواهان، کسانی همچون معاون تأثیرگذار حامیان کلیدی ترامپ در رهبری جمهوری

کانل، از او همراه بود. جمهور مایک پنس و رهبر اکثریت مجلس سنا، میچ مکرئیس

یف وی سم تحلکنگره بار دیگر تشکیل جلسه داد تا انتخاب بایدن را تأیید کند و مرا

 اشرویی به خانهکه ترامپ با ترشژانویه برگزار شد؛ حال آن ۰۲مطابق با موعد مقرر در 

 گشت.در فلوریدا بازمی

پوشی کرد. ایالات متحده در مقام چه رخ داد چشمتوان از وخامت آنهمه، نمیبااین

خستین داری در جهان باقی است. از زمان انتخاب نقدرتمندترین دولت سرمایه

آمیز از یک طور مسالمت، قدرت به1۷۷۳جمهور، جورج واشینگتن، در سال رئیس

هزار گارد ملی مسلح از مراسم تحلیف  ۰۵جمهور به دیگری منتقل شده است. رئیس

کرد. چیزی شبیه به این از زمان نخستین تحلیف ها محافظت میواپسین جانشین آن

دار خواهی ایالات بردهی سوءقصد، جداییوحه، در بحب1۷۶1آبراهام لینکلن در مارس 

جنوبی و آغاز جنگ داخلی، رخ نداده بود. حتا پیش از یورش به کاپیتول، مارکسیست 

به پایان رسانده بود:  ۰۲۰۲پیشگام امریکایی، مایک دیویس، تحلیل خود را از انتخابات 

و اجازه  اندجمهوری ترامپ نبش قبر شدهساختارهای عمیق گذشته طی ریاست»

و  ناپذیرندها اجتناباند گلوی آینده را بفشارند. جنگ داخلی؟ برخی همانندییافته

 (۷«.)راحتی کنار گذاشته شوندنباید به

ای محلی نیست بلکه براین، قطبیدگی سیاست ایالات متحده تنها پدیدهعلاوه

جا، راطی در آنهمراه رشد راست افدر اروپا به–توان آن را در مقیاس جهانی دید می

ی امپریالیستی، برای مثال، نارندرا مودی در هند و ژائیر اما همچنین فراتر از هسته

وند شان قرار داده شبولسونارو در برزیل. لازم است این تحولات در بستر تاریخی مناسب

ی فاشیسم کلاسیک و تحقق کنش بحران، انقلاب و ضدانقلابِ در کار طی دورهبرهم–

از  گرایانهی امروزی. برخلاف بسیاری از دیگر تفسیرهای چپیافتهل تحولآن در شک



 

 
 

 ی بابک جعفریالکس کالینیکوس / ترجمه 5

ای جهانی درک عنوان پدیدهظهور راست افراطی امروزی، قصد دارم این موضوع را به

 (۳کنم.)

 

 فاشیسم کلاسیک و عصر فاجعه
تسخیر قدرت توسط فاشیسم  –های راست افراطی مدرن ترین پیروزیبزرگ

( و پیروزی ژنرال فرانسیسکو 1۳۳۳سوسیالیسم آلمانی )( و ناسیونال1۳۰۰ایتالیایی )

وقوع پیوستند؛ به 1۳۴۵تا  1۳1۴ی طی بازه -(1۳۳۶-۳فرانکو در جنگ داخلی اسپانیا )

( تاریخدان لیبرال 1۲نامیده است.)« عصر فاجعه»ای که اریک هابسبام مارکسیست بازه

( 11خواند.)می« ی قرن بیستمسالهسی بحران عمومی و جنگ»چپ، آرنو مِیر، آن را 

 شود:این دوره با سه ویژگی تعریف می

های اقتصادی و ها بود که رقابتدر خلال این سالدوران جنگ بیناامپریالیستی: 

شتازی داری با پیآمد تعمیم امپریالیسم سرمایهپی–های بزرگ ژئوپولتیکی میان قدرت

جر به دو جنگ جهانی دهشتناک و مخرب در به سرحدّات خود رسید و من -بریتانیا

شد. این وقایع ثبات ساختارهای اقتصادی، سیاسی  1۳۳۳-۴۵و  1۳1۴-1۷های سال

لرزه درآورد؛ و شان را بههای مشروعیتو اجتماعی موجود را درهم شکست و پایه

سوی چپ افراطی )انترناسیونال کمونیستی( و شکل به قطبیدگی سیاست، هم بهبدین

ها( دامن زد. ناکامی جنگ کاران اقتدارگرا و فاشیستسوی راست افراطی )محافظهبههم 

ی دوم جنگ، بسیار ساز باعث شد نسخهوفصل تعارضاتِ زمینهجهانی اول در حل

 محتمل باشد.

های ، با رقابت1۳۳۲ی دهه 1رکود بزرگداری: بارترین رکود تاریخ سرمایهمشقت

جنگ جهانی فوران کردند، پیوند ارگانیک داشت. آنتونیو بیناامپریالیستی که در دو 

گرامشی ردّ منشأ گسترش امپریالیستی را در قانون گرایشی نزول نرخ سود مارکس پی 

ازین ی آغداری، در شرایطی که از لحاظ منابع غنی بود و به نقطهاروپای سرمایه»گرفت: 

اریِ گذی گسترش سرمایهوزهبروز گرایش نرخ سود به نزول رسیده بود، نیاز داشت ح

                                                      

1 The Great Depression 
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های ، امپراتوری1۷۳۲درآمدزای خود را وسعت ببخشد؛ بنابراین پس از سال 

داری هژمونیک دولت سرمایه-( ناتوانی بریتانیا 1۰«.)مستعمراتی عظیم به صحنه آمدند

ترین بحرانِ ثباتی مالی حاصل از جنگ جهانی اول به عمیقدر مهار بی -تا آن زمان

داری تاکنون تجربه کرده است. این ی تولید سرمایهز نظام انجامید که شیوهبرخاسته ا

های های بیناامپریالیستی را تشدید کرد و تنها زمانی برطرف شد که قدرتامر رقابت

 به تولید جنگی رو آوردند. 1۳۳۲ی بزرگ در اواخر دهه

نخستین های جنگ جهانی اول، بستر تخریب و محرومیتانقلاب و ضدانقلاب: 

های و همچنین بستر موجی از طغیان 1۳1۷انقلاب سوسیالیستی را در روسیه در اکتبر 

انقلابی ملهم از آن را فراهم آورد که قدرتمندترین دولت اروپایی، آلمان، را پیمود و تا 

درنگ از ارتجاعی قدرتمند از جانب پیش رفت. این امر بی 1۳۰۵-۰۷های چین در سال

ت که با جنگ داخلی روسیه و خشونت ضدانقلابی در آلمان شروع راست عنان برداش

شد؛ خشونتی که در گرماگرم آن رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنخت جان سپردند. می

شده پدید آورد که به خشونت خو لحاظ اجتماعی آوارهجنگ شمار زیادی مَردِ جوانِ به

در ایرلند گرفته  1هاوبرنزهسیاهاز –شان توسط نیروهای ارتجاع گرفته بودند و بسیاری

های بسیج شده بودند. سازمان -اشهای مرزیکورپس در آلمان و سرزمینتا فری

 میزان زیادی از این بخش از جامعه جذب نیرو کردند. فاشیستی اولیه به

تسلط  -ایویژه در اروپای قارهبه–ی حاکم رو، ضدانقلاب بر سیاست طبقهازاین

تر کرده بود. ثباتی رکود بزرگ ساختارهای موجود را بیکه ضربهخصوص داشت؛ به

وبیش از آن اَشکال گرای اقتدارگرا وجود داشت که کمهای راستسوی رژیمگرایشی به

داری لیبرالی در اروپای غربی، های پیشگام سرمایهگسستند که دولتپارلمانی می

یس ی ارتش و پلوسیله، به سرکوب بهفرانسه و بریتانیا، اِعمال کرده بودند و در عوض

 نویسد:کردند. مارک مازوور تاریخدان میتکیه می

جز به–رسید در اکثر نقاط اروپا نظر میبه 1۳۳۲ یدر اواسط دهه»

ده یافته، درهم کوبیلیبرالیسم، از نفس افتاده و چپِ سازمان -ی شمالیحاشیه

و حکمرانی، درون راست جریان  شده است. تنها موارد مبارزه بر سر ایدئولوژی

                                                      

1 The Black and Tans 
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ان گرایها و افراطکاران سنّتی، تکنوکراتمیان اقتدارگرایان، محافظه–داشت 

راستی رادیکال. فقط فرانسه به جنگ داخلی خود بین چپ و راست دست

که با بر سر کار آمدن رژیم ویشی پایان ادامه داد تااین 1۳۳۲ی طی دهه

ازاین، برای مدتی کوتاه درگرفته بود پیش یافت. اما جنگ داخلی در اتریش

تر از انتظار در اسپانیا ادامه (؛ و همچنین برای مدتی طولانی1۳۳۴)در سال 

ی راست ختم شد. در ایتالیا، اروپای داشت، تا زمانی که به پیروزی فاتحانه

 (1۳«)مرکزی و بالکان نیز، راست مستولی بود.

دولت استثنائی » پولانزاسچه نیکوس سوی طیفی از اَشکال آناین روند به

، همان نامید)برای نمونه، فاشیسم، دیکتاتوری نظامی و بناپارتیسم( می 1«داریسرمایه

آورد زمانی که دومرگ را بازنمایی آغاز بناپارتیسم چیزی است که تروتسکی در نظر می

« لیسیپ-نظامیرژیم دیکتاتوری »ی مثابهدانست. وی بناپارتیسم را بهدر فرانسه می

 کرد:توصیف می

دارا و ندار، استثمارگر و –ی دو طیف اجتماعی که مبارزهمحض اینبه»

 رسد، شرایط برای تسلط بوروکراسی،به بیشترین حدّ تنش می -استثمارشده

شود... اگر می "مستقل"شود. دولت از جامعه داران مهیا میپلیس و درجه

واند تیان دو چنگال گیر کرده باشد، میشکل متقارن مای بهپنبهتکه چوب

 (1۴)«روی سر سوزنی قرار بگیرد. این دقیقاً شِمایی از بناپارتیسم است.حتا به

های پیاپی هاینریش برونینگ، فرانتس فون پاپن و ژنرال کورت در مورد آلمان، دولت

 1۳۳۳و  1۳۳۲های ها بین سالفون اشلایشر، مدنظر تروتسکی بودند. این دولت

جمهور، پاول فون هیندنبورگ، و از کوشیدند با استفاده از مقدورات اضطراری رئیس

 قصدمهار بحران اقتصادی را )عمدتاً با اِعمال ریاضت اقتصادی به ۰طریق احکام اجرایی،

( دولت 1۵گونه رایشتاگ را دور بزنند.)ها( در دست بگیرند و اینالتیام بخشیدن بانک

                                                      

1 exceptional capitalist state 

۰ Decree 

شرایط استثنائی، از رأس دستگاه اجرایی و بدون نیاز به حکام یا دستوراتی است که معمولاً تحتمنظور ا

 کنند.شوند و عوامل اجرایی را ملزم به اجرای فوری میتأیید مجلس صادر می
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در اتحاد ، هاها و ژنرالهری تبدیل شد که در پِس آن، بوروکراتپارلمانی به نمایی ظا

کردند. این وضعیت به گیری میداران بزرگ، تصمیمنزدیک با بانکداران و زمین

داری به بحران اقتصادی را با استفاده حل سرمایهزور، راهانجامید که بهاز بالا ضدانقلاب 

مالکان( عیت )کارگران، دهقانان و خردهی جمهای سرکوب دولت، به تودهاز دستگاه

 کرد.تحمیل می

 دهد:طور که مازوور شرح میهمان

گرایی خواست زمان را به دوران نخبههای راست سابق که میبین رژیم»

ی ابزارهای واسطهپیشادموکراسی عقب برگرداند و راست جدید که به

کرد، تفاوت حائز میگرفت و حفظ دست میای، قدرت را بههای تودهسیاست

ی اول شامل فرانکو و دیکتاتور یونانی ایوانیس اهمیتی وجود داشت. دسته

ای گریزان بودند و با های تودهشد، کسانی که از سیاستمتاکساس می

متحد  -همچون سلطنت و کلیسانهادهایی –شده پاسبانان نظم تثبیت

 یکه پادشاه خودکامه گر قرن نوزدهم بودشدند. در بالکان، راست تداعیمی

زد، بر احزاب سیاسی نظارت داشت و قدرتمند دست به انتصاب وزیران می

 (1۶«)کرد.شده برگزار میدقت کنترلهای بهانتخابات

طور که مِیر داد که همانگرای اقتدارگرا این واقعیت را بازتاب میهای راسترواج رژیم

به تسلط خود  1۳1۴دار و نظامی تا سال ی زمینتنیدهاشرافیت درهم»کند، بیان می

سال  ۰۵( در واقع، این موضوع برای 1۷«.)در طبقات حاکم در سرتاسر اروپا ادامه داد

ی های لیبرالی پیشرفتهداریکه سرمایهکرد؛ بااینبعد نیز در اروپای مرکزی صدق می

اب همچون این ضدانقلبریتانیا و فرانسه، تسلط مالی خود را بر قاره گسترده بودند. بنابر

 امتداد نظم سیاسی و اجتماعی موجود سربرآورد.

ندرت در بود. فاشیسم تنها به ینیپااز از سوی دیگر، فاشیسم نمایانگر ضدانقلاب 

ی رهسیطشکل محض خود پدیدار شد )برای مثال در اسپانیا، فالانژ فاشیستی تحت

مؤثر  طرزلیا و هیتلر در آلمان بهدیکتاتوری نظامی فرانکو درآمد(؛ موسولینی در ایتا

ی کاران اقتدارگرا را از دور خارج کردند. اتفاقی نیست که جدای از فرانسهمحافظه

از  ای بودند. البته این دوترین اقتصادهای اروپای قارهلیبرالی، آلمان و ایتالیا صنعتی

ی از این جوامع رو، چیزطریق فرآیند رشد ناموزون و مرکب شکل گرفته بودند و ازاین
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نامید؛ می« هاهمزمانی ناهمزمان»کرد که ارنست بلوخ، مارکسیست آلمانی، بروز می

های تاریخی مختلف بودند: ی زمانآن اَشکال اجتماعی که نمایندهمان وأتوجود 

در  1سازی تورین، در کنار املاک یونکرهاهای ماشینهای فولاد روهر یا کارخانهکارخانه

، این دو پولانزاس( از منظر 1۷وسیع ایتالیای جنوبی.) ۰ا لاتیفوندایپروس شرقی ی

 (1۳بودند.)« ی امپریالیستی پس از روسیههای زنجیرهترین حلقهضعیف»کشور 

ین سوسیالیسم، مستلزم اترین مورد آن، ناسیونالویژه در خالصپویش فاشیسم، به

( داد؛ بزمان حاضر را وعده میموارد بود: الف( آن سبک سیاسی که گسست انقلابی از 

اساس نژاد تعریف کرده بود، در تقابل با  را که بر« اجتماع ملی»ای که آن ایدئولوژی

داد و با ، قرار می«وطنی مالی یهودی جهانسرمایه»ویژه های مخرب، بهغیرخودی

ای با یک جنبش توده شد؛ ج( برساختی ازتوزانه مشخص میضدمارکسیسم کینه

داران کوچک، بورژوازی )مغازهنظامی که مخصوصاً از خردهی شبهشاخه

و های بین دنسبت ممتازِ سالبه« بگیرانِ حقوق»تر، طور عامتولیدکنندگان بهخرده

ترین سازی که کاملها( جذب نیرو کرده بود؛ د( پویشی از رادیکالایجنگ و حرفه

کن کردن یهودیان اروپا برای ریشه هاتجلی خود در قدرت را در کوششی یافت که نازی

 (۰۲نشان دادند.)

 انقلابی در ایدئولوژیداری رمانتیک شبهبلوخ در آن زمان پی برد نوعی ضدسرمایه

 کرد:ی مردم کشش ایجاد مینازی وجود داشت که برای توده

ناپذیر، جدای از حماقت و جدای از زنندگی و ددمنشِی توصیف»

چشم ی آلمانِ ترور بههر ساعت و هر کلمه گریِ بیمناک، که درحیله

داری وجود دارد تر با سرمایهخورد، عنصری از یک تضاد رمانتیک قدیمیمی

دهند و در آرزوی چیزی هستند که که عاملانش زندگی امروز را از دست می

ی دهقانان و کارمندان در این کند. وضع تأثیرپذیرانهطور مبهم فرق میبه

                                                      
1 Jünkers 

 ویژه پروسی( که تا زمان جنگ جهانی دوم به حیات خود ادامه داد.آلمانی )بهدار اشرافیت زمین

۰ latifundia 

 اراضی وسیع کشاورزی جنوب ایتالیا که از قرون وسطی تا اواسط قرن بیستم وجود داشتند. 
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صرفاً از  العملی که نهل متفاوت خود را دارد؛ عکسالعممورد عکس

شود، برای نیز ناشی می ناب "یزمانناهم"ماندگی، که هرازگاهی از عقب

مانده از ایّام پیشین... ایدئولوژیکی باقی-نمونه، از یک موجودیت اقتصادی

 و "انقلاب"طور همزمان، هم فریب و هم رقتِ بیگانگِی زمانِی این تناقض به

 (۰1«)کند.تجاع را تسهیل میار

با  -های دولتیها و بوروکراتداران، ژنرالداران، زمینسرمایه–ی حاکم البته طبقه

سری، احزابی از این دست را برای مسند قدرت در نظر نداشت؛ تنها در سبک

ها خطر کند. این شد با حمایت از آنواحوال درماندگی بود که حاضر میاوضاع

هایی )ناکامی سبب شکستی کارگر بود که گرچه به، مواجهه با طبقهواحوالاوضاع

( 1۳۰۲ها در ایتالیا در سپتامبر و اشغال کارخانه 1۳1۷-۰۳های انقلاب آلمان در سال

ور طجو بود که لازم باشد بهیافته و مبارزهقدر سازمانضعیف شده بود اما کماکان آن

امد، با آن نسیاسی بناپارتیستی می-ی نظامیچه که تروتسکی دیکتاتورمؤثر و با آن

 برخورد شود.

شهری جوش خورده بودند و ای فاشیستی، با یک ایدئولوژی آرمانهای تودهجنبش

ی کارگر ی لازم را برای خُرد و اتمیزه کردن طبقهشدند که انگیزهپیش رانده می

 حمایتِ لطفِها بهفاشیست حال، لازم است تأکید کنیمکرد. بااینیافته فراهم میسازمان

ی حاکم به قدرت دست یافتند. اگرچه موسولینی و هیتلر هر طبقه -هرچند با اکراهِ–

یک در یک های مطابق با قانون اساسی به قدرت رسیدند اما هیچدو از طریق شیوه

کوبی چپ و تمرکز قدرت در ها اقدام به درهمانتخابات آزاد پیروز نشدند. سپس آن

)تصرف « Machtergreifung»طور مشخص، در خلال خود کردند؛ هیتلر بهدستان 

رحمانه دست به این کار زد. بنابراین فاشیسم در سرعت و بیبه 1۳۳۳قدرت( در بهار 

 کند.را با یکدیگر ترکیب میین یپاقدرت، ضدانقلاب از بالا و از 

بودن فاشیسم در ی آلمان در درک او از خاصهای تروتسکی دربارهبرتری نوشته

 ی آن برای جنبش کارگران نهفته است:طیف ارتجاع بورژوایی و تهدید کُشنده

هایی که با پول از هیتلر حمایت کردند، حزب بورژوازی بزرگ، حتا آن»

کلی بر طبقات متوسط، بر ملی به "رنسانس"دانستند. او را از آنِ خود نمی

 تاریخ، متکی بود. هنر سیاسیسنگ سنگین ترین بخش ملت، پارهماندهعقب
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جوشیده، بر محور دشمنیِ بورژوازیِ باهمشدنِ خردهعبارت بود از یکی

شان با پرولتاریا. برای بهبود اوضاع چه باید کرد؟ پیش از هر چیز، مشترک

بورژوازی که خود ی زیرین تعلق دارند خفه کنند. خردهکسانی را که به لایه

یابد، امیدوار است در آینده با نابودی عاجز می ی بزرگرا در برابر سرمایه

 کارگران، منزلت اجتماعی خویش را بازیابد.

 برند؛شان بهره میسازیی انقلاب برای واژگونشدهها از عنوان غصبنازی

که واقعیت آن است که در آلمان، چنانکه در ایتالیا، فاشیسم نظام درحالی

که محو –سازی هیتلر رد. واژگونگذانخورده باقی میاجتماعی را دست

توان بدان حتا محق نام ضدانقلاب هم نیست. اما نمی -دلفریبی خود شده

ای از تصادمات ای مجزا نگریست. این رخداد، سرانجامِ چرخهچشم واقعهبه

تجربه کرده است. انقلاب نوامبر که قدرت را به  1۳1۷است که آلمان از سال 

اش پرولتری های بنیادین سپرده بود، در گرایششوراهای کارگران و دهقانا

بود. اما حزبی که در رأس پرولتاریا قرار داشت، قدرت را به بورژوازی بازگرداند. 

د که انقلاب بتواندموکراسی دوران ضدانقلاب را پیش از آننظر، سوسیالازاین

که بورژوازی به کارش را به پایان برساند، آغاز کرد. هرچند مادامی

دموکراسی و در نتیجه به کارگران، وابسته بود عناصری از سازش وسیالس

داری آلمان، المللی سرمایههر ترتیب شرایط داخلی و بینحفظ شد اما به

ی دموکراسگونه که سوسیالگذاشت. همانمجالی برای امتیاز دادن باقی نمی

زاد ید تا برای آبورژوازی را از انقلاب پرولتری نجات داد، نوبت به فاشیسم رس

دموکراسی به صحنه بیاید. کودتای هیتلر تنها کردن بورژوازی از سوسیال

 (۰۰«)ی تغییرات ضدانقلابی است.ی زنجیرهآخرین حلقه

ی پویش فاشیسم، در مبحث تصرف قدرت متوقف شد. این بینی تروتسکی دربارهروشن

از کشمکشِ بین احزاب  ی ویی درک موشکافانهدهندهای بازتابموضوع تا اندازه

ی بقهنفع طپنداشت این کشمکش بهحال، او میی حاکم بود؛ بااینفاشیستی و طبقه

 شود:حاکم برطرف می



 ی جهانی و راست افراطی امروزریزد: فاجعهداری نولیبرالی فرومیسرمایه 02 

بورژوازی فاشیسم آلمانی، همانند فاشیسم ایتالیایی، با پشتیبانی خرده»

ی کارگر های طبقهبورژوازی، دژکوبی علیه سازمانبه قدرت رسید و از خرده

ترین حالت، حال، باید تنها در نامحتملدهای دموکراسی ساخت. بااینو نها

بورژوازی دانست؛ بلکه برعکس، فاشیسم فاشیسمِ در قدرت را حاکمیت خرده

 (۰۳«)کند.ی انحصاری را بازنمایی میترین دیکتاتوری سرمایهرحمانهبی

ر آخر د، فاشیسم ددهی ایتالیا نشان میطور که نمونههمان»بینی کرد تروتسکی پیش

( اما در واقع ۰۴«.)انجامدبوروکراتیک از نوع بناپارتیستی می-به یک دیکتاتوری نظامی

 گونه که چند سال پیش نوشتم:همان

یک دیکتاتوری نظامی، پس  ها فاصله از تحول بهرژیم نازی، با فرسنگ»

رد. عام کها را قتل، ژنرال1۳۴۴ی سوءقصد به هیتلر در ژوییه از دسیسه

... استدلال کرد یک رژیم فاشیستی با ثبات، با تسلط پلیس سیاسی پولانزاس

بی خوشد. قطعاً این با آخرین فاز رژیم نازی بهدر دستگاه دولتی مشخص می

اِی اِچاش، آراِساس و بازوی پلیسیتطابق دارد که در آن اس

[Reichssicheitshauptamt ،"به "ی اصلی امنیت رایشاداره ،]

 (۰۵«)یشترین میزان اهمیت خود دست یافته بودند.ب

ه بهترین ب»ی آلمانی سوسیالیسم و سرمایهی بین ناسیونالدر ادامه ذکر کردم که رابطه

شود. این رابطه بر همگرایی محدود نحو چونان یک مشارکِت پُرکشمکش مشخص می

ع ها که با صنایوص آنخصی آلمانی )بههایی از سرمایهها و منافع بخشبین منافع نازی

ی کارگر ویژه تخریب طبقهبه-سنگین سروکار داشتند( مبتنی بود که اهداف مشترکی 

( ۰۶«.)ندکردرا دنبال می -ای امپریالیستی برای گسترش به شرقیافته و برنامهسازمان

ایدئولوژی، هدف هیتلر دایر بر برپایی جنگ برای گسترش امپریالیستی، رقابت بین 

ی رکود جهانی ی مختلف رژیم و ضرورت حیاتیِ مدیریت اقتصادی در بحبوحههابخش

 سازیشد، از جمله مواردی بودند که رادیکالکه با چندپارگی بازار جهانی مشخص می

سازی، ایجاد بخش راندند؛ یک جنبه از این رادیکالپیش میها در قدرت را بهنازی

ی خصوصی حمایت ر همزمان از سرمایهطوتوجهی بود که بهی دولتی قابلسرمایه

یهودیان  کن کردنبراین، پافشاری سنگدلانه بر ریشهبرد. علاوهکرد و آن را تحلیل میمی

ی آلمانی تطابق نداشت و اولویت های سرمایهاروپایی، که به هیچ طریق با نیازمندی
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ی بود که افروزی در دو جبهه، حاکی از خودمختاری سیاسی رژیم نازدادن به جنگ

پلیسی با پیشرانیِ -اس، بوروکراسی نظامیی اسخصوص در قدرت رشدیابندهبه

 (۰۷شد.)ایدئولوژی، دیده می

های فاشیستی پایان داد. تهاجم متفقین های نظامی به کار دولتدر آخر، شکست

حادی همراه اتقطاران خود او شد که بهبه ایتالیا منجر به برکناری موسولینی توسط هم

انجام گرفت.  1۳۴۳نمایندگی پادشاه ویکتور امانوئل سوم در ژوییه با رژیم سابق به

توسط  1۳۴۵ لیآور که درها موسولینی را نجات دادند و سر پا نگه داشتند، تا آننازی

سوسیالیسم با تهاجم و تقسیم حین، ناسیونالها دستگیر و اعدام شد. دراینپارتیزان

های کشور و مرگ رهبران اصلی نازی، تش و اکثر زیرساختآلمان، تخریب فیزیکی ار

 تقلّا برای»ایجاز بیان کرد، طور که رابرت پاکستون تاریخدان بهاز بین رفت. همان

ی سقوط های فاشیستی ایتالیا و آلمان را به ورطهتر، رژیمهای بزرگکامیابی

 (۰۷«.)کشاند

 داری که طیی تولید سرمایهشیوه« بحران ارگانیک»کند گرامشی استدلال می

هایی برای تنها موجبات انقلاب روسیه و کوششجنگ جهانی اول غلیان کرد، نه

در دیگر جاها را فراهم آورد، بلکه همچنین سبب شد بخشی از سرمایه  الگوبرداری از آن

برای نجات خود، دست به تلاش برای بازسازی نظام بزند. گرامشی از مفهوم انقلاب 

کند. انقلاب منفعلانه عبارت است از ها استفاده میبرای درک این واکنش 1همنفعلان

ند و کرفته تعدیل میتغییرات مولکولی که ترکیبِ از پیش موجودِ نیروها را رفته»

هایی برای دفاع از این امر شامل کوشش«. شودترتیب آبستن تغییرات نو میبدین

ه دادن بشود که از طریق تنسرنگونی آن میداری موجود و دفع ی تولید سرمایهشیوه

گیرد. این موضوع کردن نیروهای مولد صورت میبعضی از فشارها برای اجتماعی

ند جا که بتواداری[ است تا بدان]سرمایه "تز"ضرورت پیشرفت کامل »ی دهندهبازتاب

خود  "رارویِف"چنین از تز ]انقلاب سوسیالیستی[ درآمیزد و اینبا بخشی از خودِ آنتی

 (۰۳«.)در تضاد دیالکتیکی جلوگیری کند

                                                      

1 passive revolution 
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در دوران ضدانقلاب و رکود جهانی بین دو جنگ جهانی، انقلاب منفعلانه به دو 

گری شکل عمده پدیدار شد. نخستین مورد، فاشیسم بود که عناصری از مداخله

د که ومند جنبش کارگران ترکیب کرد. مورد دوم، شکلی باقتصادی را با سرکوب نظام

ت نامید؛ شکلی که با نیو دیلِ فرانکلین روزولمی« گرایی و فوردیسمامریکایی»گرامشی 

داری لیبرالی که در اروپا ناکام مانده بود، دهی سرمایهبه اوج رسید؛ یعنی با بازسازمان

این  منظور تطبیق آن با ضرباهنگبر اساس تولید انبوه و دگردیسی فاعلیت پرولتری به

 (۳۲)1ولید.شکل از ت

اقرار کرد، چرا که در زمانی  1۳۳۳سال  ازاو  باید به فراست گرامشی در تحلیل

های سیاسی به آن، هر دو در مراحل ابتدایی خود نگاشته شد که رکود بزرگ و واکنش

رو، ممکن نبود گرامشی دریابد که نه فاشیسم و نه نیو دیل نتوانستند بر بودند. ازاین

حل این بحران تنها با جنگ جهانی دوم، که در آن کنند. راه بحران اقتصادی غلبه

امپریالیسم لیبرالی در شکل ایالات متحده، امپریالیسم فاشیستی را شکست داد، و با 

از طریق رقابت بین ایالات متحده و متحد  ،گرفته طی جنگتداوم اقتصاد نظامِی شکل

ترین بحران د واکنشی به بزرگ( فاشیسم شای۳1سابق آن، اتحاد شوروی، همراه بود.)

 حلی برای آن نبود.داری بوده باشد، اما راهسرمایه

 

  

                                                      

دهی ی امریکا شکلی از بازسازمانای، جامعهداری لیبرالی در اروپای قارهمقارن با ناکامی سرمایه 1 

در  ی دولتو تمرکز سرمایه، رقابت انحصاری و مداخلهخود دید که بر تولید انبوه، تراکم اقتصاد را به

د، واحوالی، دولت توانست با تمرکز تولیی لیبرالی مبتنی بود. در چنین اوضاعنفع سرمایهداخل و خارج به

رسد یافته به سازش بکارگیری خط تولید و افزایش سطح دستمزدها و مصرف انبوه، با کارگران سازمانبه

ی انحصاری درآورد. این تحولات بر سطح رفاه و همچنین کنترل کارگران رمان سرمایهفها را تحتو آن

 بر روند تولید تأثیرگذار بود.
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 «مداوم یفاجعه» و معاصر یافراط راست
دهد؛ لازم دست میمحکی برای درک زمان حاضر بهسنگ این دورنمای تاریخی، 

بدان  هکند؛ بلکبه تأکید است که این امر از آن جهت نیست که تاریخ خود را تکرار می

 طورهایی را که با زمان حال دارد بشناسیم، همانکند تفاوتدلیل است که کمک می

توانست وجود داشته باشد(. یکی از این هایی را که وجود دارد )یا میکه همانندی

تر بریم. البته این )تاکنون( بیشسر میها آن است که اکنون نیز در عصر فاجعه بهشباهت

 1۳-ها و تخریب طبیعت را به خود گرفته که در پاندمی کوویدهشکلِ فقیرسازی تود

که شکِل آن دسته از کشتارهای جمعی را به شکل متمرکزی بروز یافته است؛ تا آنبه

ی مِیر بودند. فیلسوف مارکسیست آلمانی، «سالهجنگ سی»ی خود بگیرد که مشخصه

؛ کندیاد می« جانِ جهان»ا عنوان داری بروح سرمایهطعنه از منطق بیتئودور آدورنو، به

 زند:ها میهای فردی و تخریب آناز منطقی که دست به تحمیل خود به زندگی

ت ی آن؛ منفعوسیلهرغم ستیز خود، بلکه بهمانَد، اما نه بهجامعه زنده می»

در سود و بنابراین مناسبات طبقاتی، موتور عینی فرآیند تولید را تشکیل 

ای که تقدم این ها بدان وابسته است و لحظهمامی انساندهد که حیات تمی

بایست رسد... جان جهان... میها فرامیی آنمناسبات محو شود، مرگ همه

 (۳۰«)ی مداوم تعریف شود.با عنوان فاجعه

سته ی برجی کنونی هستند؟ مایلم به سه مشخصهها معرف دورهبنابراین کدام ویژگی

 اشاره کنم:

ی کنونی با آن نوع دوره یسم ایالات متحده و رقابت فزاینده با چین:افول امپریال

های ی امپریالیسم کلاسیک بین سالرقابت ژئوپولتیکیِ سیّال که جزء اساسی دوره

داری هژمونیک از . در عوض، دولت سرمایهشود، مشخص نمیبود 1۳۴۵و  1۷۷۲

تولید ناخالص داخلی جهانی ، ایالات متحده، افولی طولانی را در سهم خود از 1۳۴۵

اش در اشغال های ژئوپولتیکی مهلکگونه که در خصوص شکستتجربه کرده؛ همان

 عنوانحال، ظهور چین بهصورت بوده است. دراینناموفق افغانستان و عراق نیز بدین

 ترینی آن، جدیهای نظامی فزایندهاقتصاد تولیدی و صادراتی پیشگام و ظرفیت

کند که تا این زمان هژمونی ایالات متحده با آن مواجه شده نمایی میچالشی را باز
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ی اخیر افزایش یافته، اما دولتی در یکی دو دهه، هرچند رقابت بیناین است. با وجود

ی شود، به منطقهای که از سوی چین علیه ایالات متحده اقامه میچالش نظامی فزاینده

-۳ای که بحران مالی جهانی رغم ضربهاین، علیبراقیانوسیه محدود است؛ علاوه-آسیا

المللی به حیثیت واشینگتن وارد آورد، مرکزیت ایالات متحده در نظام مالی بین ۰۲۲۷

سبب نقشی است که که حتا افزایش یافته است. این به تنها کم نشدهاز آن پس نه

ولت به وحشت های دداری ایالات متحده و فدرال رزرو در همساز کردن واکنشخزانه

های دلاری ایفا کردند که بازارهای جهانی و حفظ جریان ۰۲۰۲و وحشت  ۳-۰۲۲۷

 (۳۳اند.)ها وابستهپول به آن

ع ی نوکه با بحران فزاینده در رابطه«( رکود طولانی)»ی مالی رشد وارفته با رانه
ی ههد ی سیاست اقتصادی نولیبرالی، که دربرنامهشود: تر میبشر با طبیعت وخیم

دهی جهانی تولید و طرز حیاتی سرگرم بازساماناجرایی شد و عاملان آن به 1۳۷۲

داری پیشرفته های سرمایهزدایی مالی هستند، در رفع بحران سودآوریِ دولتمقررات

، با شکست مواجه شده است. نتیجه آن چیزی آمد دیپد 1۳۷۲و  1۳۶۲ یهاکه در دهه

های رشدِ در نامد؛ طی این رکود حتا نرخمی« ولانیرکود ط»شده که مایکل رابرتز 

ان های فراودر ایالات متحده و اروپا پس از بحران مالی جهانی، به تزریقین یپامقایسه 

( ۳۴های مرکزی پیشگام وابسته است.)توسط بانکین یپای پول اعتباری با نرخ بهره

های محدودیت»عنوان تچه کریس هارمن تحهای بحرانی و آنتعامل بین این گرایش

آیند های آن فرگرایش نظام به نابود کردن پایه»کند، یعنی از آن یاد می« جدید سرمایه

، «ی آن بوده استی انسانی، وابستهتعاملی که خود همچون هر شکل دیگری از جامعه

، این 1۳-نامید، در پاندمی کوویدچیزی که مارکس متابولیسم کار و طبیعت می

متراکم  و فجایعِ حتا بدتر که از تغییر اقلیم سربرخواهند آورد، با هم جوشیده قراولِپیش

 (۳۵اند.)شده

های ها علیه نولیبرالیسم که مصادف با ظهور جنبشها و خیزشیک سری از جنبش
 1۳۳۲ی داری نولیبرالی از اواخر دههترِ سرمایهروز مخربماهیتِ روزبهارتجاعی بود: 

ی عصیان از جانب چیزی شده که جوزف چونارا با عنوان سه چرخهمنجر به پیدایش 

ای هکند. نخست، عصیان زاپاتیستا در مکزیک و دیگر خیزشچپ، آن را تشریح می

سازی المللی برای جهانیی جنبش بینعلاوهویژه بولیوی، بهضدنولیبرالی در جنوب، به
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های عربی، اشغال میادین یزش(؛ دوم، خ1۳۳۴-۰۲۲۵دیگر و مخالفت با جنگ با عراق )

ی جدیدی از چرخه»(؛ و سوم، ۰۲11استریت )در یونان و دولت اسپانیا و اشغال وال

هایی در الجزایر و سودان و اعتراضات خیزش–آغاز شد  ۰۲1۳که از بهار « عصیان

ای در هنگ کنگ، شیلی، اکوادور، کلمبیا، لبنان، هاییتی، گینه، قزاقستان، عراق، توده

در « جان سیاهان مهم است»های ( این چرخه با خیزش۳۶ران، فرانسه و کاتالونیا.)ای

دریافت کردند،  ۰۲۰۲هایی که از سرتاسر جهان در تابستان ایالات متحده و همبستگی

، ظهور جهانی راست افراطی، در تقابل با این وتاز اپیدمی نجات یافت. با وجوداز تاخت

های انتخاباتی )مودی، تنها از پیروزیای که نه؛ مسألهها قرار گرفته استاین جنبش

(، ۰۲1۴(، تایلند )۰۲1۳ای از کودتاها در مصر )ترامپ و بولسونارو( بلکه از سلسله

 ( نیز پیداست.۰۲۰1( و اکنون میانمار )۰۲1۳بولیوی )

داری، در حال فروریزی در یک بحران که: نوع نولیبرالی سرمایهکوتاه سخن آن

کم طور همزمان وجوه اقتصادی، سیاسی و بیولوژیکی دارد. دستدی است که بهچندبُع

نت اند. جفرسایی این بحران چندجانبه را دریافتههایی از طبقات حاکم غربی، جانبخش

داری بایدن، خطاب به کارکنان خود نوشت: عنوان وزیر خزانهیلن، پس از انتصاب به

اید ی گذشته گوش سپرده باشید، شنیدهند هفتهاگر به سخنان پرزیدنت بایدن طی چ»

با  آن است... کشور یک مورد 1۳-صحبت کنند. کووید "سازچهار بحران تاریخ"که از 

روست: بحران اقلیمی، بحران نژادپرستی مرتبط با نظام و مواردی از این دست نیز روبه

 (۳۷«.)مدت پنجاه سال بر شدت آن افزوده شده استبحرانی اقتصادی که به

( ۳۷نتیجه، بحرانی در هژمونی است: واپاشیدن اَشکال مسلط حاکمیت بورژوایی.)

 1۳1۷ای با انقلاب روسیه در اکتبر حال گشایشی به چپ و رویدادی که ذرهبااین

 هیژانو ۰۵ترین واقعه، انقلاب مصر در مقایسه باشد، هنوز رخ نداده است. نزدیکقابل

یاسی با رژیم دیکتاتوری مبارک، با ناخرسندی ناشی بود که در آن مخالفت س ۰۲11

از اثرات اقتصادی و اجتماعی نولیبرالیسم و بحران مالی جهانی درهم آمیخت. این 

ی کارگر با ور کرد که شروع آن با جوانان بود اما به طبقهمسأله، خیزشی را شعله

ی فیلدمارشال همه، کودتای نظام( بااین۳۳های دیرپای مبارزه کشیده شد.)سنّت
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و دست به تحمیل شکلی  فرونشانداین خیزش را  ۰۲1۳ هییژو ۳عبدالفتاح السیسی در 

 .تر بودگرانهتر و سرکوبرحمانهاز دیکتاتوری زد که حتا از دیکتاتوری مبارک بی

 شده توسطدر شمال جهانی، مبارزاتی که در یونان علیه ریاضت اقتصادیِ تحمیل

درگرفتند احتمالًا بیش از دیگر موارد شدت  ۰۲11-1۰های لی اروپا در سااتحادیه

 ۰۲1۵یافتند. این مبارزات به پیروزی انتخاباتی حزب سیریزا از جناح چپ در ژانویه 

وزیر آلکسیس سیپراس، به انجامید که حاصلی جز سرسپردگی رهبر آن، نخست

چپ رفرمیست بخش در گیری الهامبروکسل و برلین در شش ماه بعد نداشت. اوج

های رهبری برنی سندرز در ایالات متحده و جرمی کوربین در بریتانیا، با شکستبه

از  1«مردم قبل از سود»روی حال، ایرلند که شاهد پیشانتخاباتی فروکش کرد. بااین

پیشرفتی –ماند مهم باقی می یاستثناچپ رادیکال در هر دو سوی مرز است، یک 

م.[ را –ی جزیره ]ایرلند که برگزیت چگونه دوپارگی صدسالهنبسیار مهم با توجه به ای

 ثبات کرده است.بی

ها هایی که نظم موجود با آندر چنین بستری است که راست افراطی بر چالش

سبب های راست افراطی در چند سال اخیر، بهشود، مسلط شده است. جریانمواجه می

ان های بحرسامانیو نابهب یمصاکه –رالی ی نولیبشده در دورههای انباشتناخرسندی

ها موفق اند. این جریانای داشتهکنندهرشد خیره -ها افزودهمالی جهانی بر شدت آن

های مشخصی از جمعیت را، از یک کم بخششده در دستاند خشم برانگیختهشده

 سوی مهاجران و پناهجویانو از طرف دیگر به« وطننخبگان جهان»سوی طرف به

ی دفاع رتوریک از گوید، راست در زمینهطور که والدن بِلو میمعطوف کنند. همان

چه ( آن۴۲«.)نانِ چپ را بلعیده است»سازی، مشاغل و امکانات رفاهی در برابر جهانی

 شکلکار چه بهشکل محافظهخواند، چه بهنولیبرال می« ی افراطیمیانه»طارق علی 

 بیند.از نظر انتخاباتی در تنگنا میاش، خود را دموکراتسوسیال

سادگی تکرار نشده های جهانی رخ داد، بهچه بین جنگوجه آنهیچهمه، بهبااین

که آن توان چهار تفاوت کلیدی را بین آن زمان و امروز برشمرد. نخست ایناست. می

هانی، جتر است. در شمال بستر اجتماعی که راست افراطی از آن سر بلند کرده، گسترده

                                                      

1 People Before Profit 
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روی یشتر واکنشی به پاست، یعنی کم انقلابیصورت مستقیم ضدتر بهراست افراطی کم

گیری عظیم بود. واپسین اوج 1۳۳۲و  1۳۰۲های چپ است، تا آن گونه که در دهه

، سیاست 1۳۷۲ی و اوایل دهه 1۳۶۲ی مبارزات کارگران در سطح جهانی در اواخر دهه

نفع بر تلاش خود برای بازگرداندن توازن نیروهای طبقاتی به نولیبرالی را بر آن داشت تا

ا ت–که پاشی نظم نولیبرالی هستیم بدون آن( ما امروزه شاهد ازهم۴1سرمایه بیفزاید.)

داشته باشیم که آن ین یپاقدر کافی قوی از مبارزات کارگران از ای بهرانه -این زمان

ها را به خود جلب کند. این امر به توده دست بدهد که بتواند نظربدیل مترقی را به

ی وضع راست افراطی اجازه داده از ناخرسندی و خشم حاصل از ناکارآمدی چندجانبه

 برداری کند. موجود بهره

د. برای کنمان در مقیاس جهانی، تصویر تا حدودی تغییر میبا گسترش کانون توجه

ریا چَکو و کانیشکا جایاسوریا بینیم که پای را مینمونه، در آسیا ظهور پدیده

 شده، برای او به گرفته پولانزاسنامند. این مفهوم که از می« گرایی اقتدارگرادولت»

شده بترکیاقتصادی زندگی، -یافته بر تمامی سپهرهای اجتماعیکنترل دولتی شدت»
طلاح صاای نهادهای دموکراسی سیاسی و با الغای دراکونی و چندشکلیِ بهافول ریشه با

 (۴۰اشاره دارد.)« "صوری"های آزادی

زعم چکو و جایاسوریا، در آسیا این تغییر بیشتر نمایانگر اثرات رژیم نولیبرالی بر به

 ی جمعیتها رضایت تودهی آنواسطهاَشکال سیاسی مشخصی است که احزاب حاکم به

ثیر اشد. برای نمونه، تأکه نمایانگر فروریزی خود رژیم نولیبرالی بآن کنند، تارا جلب می

ی که از منابع دولتی برای یارانه– 1انهپرورحامیهای دهی نولیبرالی بر شبکهبازسامان

به وضعیتی انجامیده که چکو و جایاسوریا  -کردنداشتغالی و مصرفی استفاده می

 نامند:می« گسیختگی سیاسی»

سی اشکال مسلط پیوستگی سیاسی، نخبگان سیشدن اَدر پی شکسته»

اند. داری بودهدر کشاکش برای خلق اَشکال مشروعیت برای مناسبات سرمایه

                                                      

1 clientelistic networks 
های غیراقتصادی شکل ها یا الزامی کالا و خدمات بر اساس انگیزهبه مناسباتی اشاره دارد که از مبادله

 است.گرفته 
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وسط تکثرگرایی، هم ت-های ضدگذاریبسیج ناسیونالیسم فرهنگی و سیاست

بازیگران مرتبط با جامعه و هم توسط رهبران سیاسی را باید در این بستر 

 (۴۳«)فهمید.

پی در هند مثال خوبی از این فرآیند جِیبی اند،طور که چکو و جایاسوریا ذکر کردههمان

پی(، یک حزب شووینیستی هندو جِیاست. حزب بهاراتیا جاناتا )حزب مردم هند، بی

ی آن، گروه فاشیستی راشتریه با موفقیت انتخاباتی باورنکردنی است که در هسته

ارانش گذاناس( قرار دارد؛ گروهی که بنیسیوک سنگه )سپاه ملی داوطلبان، آراسسویم

 های نولیبرالی که حزبگذاریصراحتاً زبان به تحسین هیتلر گشوده بودند. سیاست

جر به کرد، منقدمی میها پیشی ملی هند در اتخاذ آنساز کنگرهناسیونالیستی تاریخ

 برداری کند.پی توانسته است از این مسأله بهرهِجیپاشی پایگاه آن شده و بیازهم

ی یک با ارائه -نامدمی« فاشیست اصیل»کسی که بِلو، –ودریگو دوترته براین، رعلاوه

جمهوری فیلیپین پیروز شد و سوار بر موجی از ی ضدجرم، در انتخابات ریاستبرنامه

گان کنندخورده، کشتار هزاران نفر از مصرفها نولیبرالیسمِ شکستانزجار مردمی از دهه

ویژه برزیل، هایی از خارج از آسیا، بهتوان مثالمواد مخدر را تدارک دید. همچنین می

تی( پاشی دولت حزب کارگران )پیآورد. در این کشور، بولسونارو توانست از ازهم

ی گیر نخبگان سیاستأثیر بحران مالی جهانی و افشای سهم این حزب در فساد همهتحت

 (۴۴برداری کند.)برزیل، بهره

 ۰۲1۳ژوئن  ۳۲لگو تطابق دارد. پیش از آن، در کودتای سیسی در مصر نیز با این ا

جمهور محمد مُرسی از طبقات متوسط دست به برپایی تظاهرات عظیمی علیه رئیس

ه ویژالمسلمین زده بودند. جزئی از این تظاهرات توسط رهبران متحد با چپ، بهاخوان

، ۰۲1۰جمهوری حمدین صباحی ناصریست، کاندیدای اصلی چپ در انتخابات ریاست

یری قدرت کارگگرای مستقل، کمال ابوعیطه، بسیج شده بود. سیسی تنها با بهو اتحادیه

ن جای تضاد بیبرآن، کشمکش با مُرسی را بهنظامی مُرسی را سرنگون نکرد، وی علاوه

 ( او۴۵ای که اکثریت چپ به دام آن افتاد. )گرایی قالب کرد؛ تلهسکولاریسم و اسلام

های منطقه، داریالی خودکامگان خلیج، قدرتمندترین سرمایههمچنین از حمایت م

 منتفع شد.
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تر از قبل در جنوب جهانی در بینیم که رود سرخ عصیان، خروشانهمه، میبااین

 فرآیندی انقلابی که–ها هستند ترین نمونهکنندههای عربی خیرهجریان است. خیزش

در الجزایر و سودان ادامه دارد. و به مورد  هاییرغم ناکامی در مصر و سوریه، با قیامعلی

بولیوی توجه کنید که طی بیست سال گذشته رویدادهای زیر را به خود دیده است: دو 

به زیر  ۰۲۲۵و  ۰۲۲۳های جمهوران نولیبرال را در سالای که رئیسخیزش توده

« مجنبش برای سوسیالیس»رهبری اوو مورالس از کشیدند، انتخاب یک دولت چپ به

(Movimiento al Socialismoکه در فقیران کارگر بومی پایه دارد، یک اِی، ام )اس

اس یک اِیو پیروزی انتخاباتی لوئیس آرسه از ام ۰۲1۳راستی در اکتبر کودتای دست

یار کنش بسطور که پیداست، در بولیوی انقلاب و ضدانقلاب برهمسال پس از آن. همان

دست به اقدام  ۰۲۰1ترتیب، جنبش کشاورزان هندی در همین مستقیمی دارند. به

بر پلیس ضدشورش، با اوباش ی مستقیم در مقیاس عظیمی زده که علاوهجویانهمبارزه

 اس مودی نیز مواجه است.فاشیست آراس

ی بین دو جنگ و امروز، تغییر دومین تفاوت کلیدی بین راست افراطی در دوره

اع است. امروزه، عنصر کلیدی در ایدئولوژی راست توجه در ایدئولوژی ارتجشایان

ای فراملی از ی مهمی به بررسی عرصههراسی است. اِد پرتوِی در مقالهافراطی، اسلام

 شود:شناخته می« جهاد-ضد»پردازد که به اقدام سیاسی ضدمسلمان می

جهاد عمدتاً شامل هر دو سوی اقیانوس اطلس -جغرافیای سیاسی ضد»

ر جهاد رشد یافت، د-نوع ناسیونالیسم سفیدپوستی که درون ضدشود... تمی

که در ی هیتلریِ تاریخ مبنی بر اینی بدیعی بود. فلسفهابتدای امر، پدیده

ی ی بیولوژیکی مختلف، یهودیان برابرگونه"نژادها"کشمکش داروینی بین 

 نگرایانه از کشمکش آگونیستی بیها بودند، با یک ملودرام فرهنگآریایی

 "اسلام"ناپذیر جایگزین شده که در آن لحاظ نژادی سنجشی به"هاتمدن"

 "مسیحیِ-غرب یهودی"ی پرطراوت و برومندی است که در مقابل برابرگونه

ها بر سختی بتوان در تأکید بر تأثیر این ایدهگیرد. بهاحتضار قرار میدرحال

، و ورهای اقیانوسیهکشهای راست افراطی در اروپا، امریکای شمالی و گروه

 (۴۶«)خواهی ترامپی، اغراق کرد.ویژه بر جمهوریبه



 ی جهانی و راست افراطی امروزریزد: فاجعهداری نولیبرالی فرومیسرمایه 22 

ی جا شاهد پیوند راست افراطی معاصر و امپریالیسم هستیم. در نتیجهدر این

شان توسط جورج دابلیو بوش و تونی بلر ضمن تلاش ناکام« جنگ با ترور»اندازی راهبه

عمق  هراسی بهحده در خاورمیانه، اسلامبخشیدن به تسلط ایالات متمبنی بر استحکام

هراسیِ از نوع راست افراطی، عبارت است از جوامع غربی ریشه دواند. اسلام

«. دشمن از درون»سازی دولت و رسانه در  هدف گرفتن مسلمانان با عنوان رادیکال

ی هاساختن نژادپرستانه از مسلمانان، پاسخی به مقاومت مسلحانه و خیزشکلیشه

ای است که چنگ امپریالیسم غربی بر خاورمیانه و افریقای شمالی را سست توده

شان از فرودستی زنان دست تیهایی از راست افراطی از حمایت سنّاند. بخشکرده

 (۴۷تأکید کنند.)« های غربیارزش»اند تا بر ناسازگاری ادعایی بین اسلام و کشیده

های راست افراطی معاصر، با انکند گفتم، پرتوِی استدلال میاین با وجود

یکی های نزدفاشیسم در بین دو جنگ، قرابت« ی انقلابیکارانهمحافظه»های ایدئولوژی

وخ شده که مورد تأکید بلایای اسطورهویژه با نوستالژی رمانتیک برای گذشتهدارد؛ به

ی هگذشتها دارای یک ساختار زمانی ضدانقلابی مشترک با یک آن»قرار گرفته بود. 

های پاکسازی فرهنگی در زمان بخشی به پروژهقصد مشروعیتای هستند که بهاسطوره

متعارف، « جهاد-ضد»پرتوِی ضمن تمایزگذاری بین «. حاضر بسیج شده است

، استدلال «1بدیلستیزان معترف راست نژادپرستان و زن»و « خواهان ترامپیجمهوری»

 کند:می

بی، همچنین هر سه گرایش را در جوار این ساختار زمانی ضدانقلا»

دهد... امروزه این ساختار زمانی قرار می "کلاسیک"فاشیسم و نازیسم 

نقش شده  "عظمت را به امریکا بازگردانیم"ضدانقلابی بر شعار ترامپی 

 (۴۷«)است.

                                                      

1 alt-right 
دتًا در هراسانه که عمستیزانه و اسلامگرای افراطی با عقاید ضدلیبرالی، ضدکمونیستی، زنراست جنبش

دانند در هایی که خود را بخشی از این جنبش میگروه صورت پراکنده شکل گرفته است.اینترنت و به

 نقش محوری داشتند.« راست را متحد کنید»گردهمایی 
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براین، عناصری از محتوای ایدئولوژی راست افراطی تداوم دارند: الف( دشمنی علاوه

اکان مهم است؛ تنها بدین دلیل که ردّ فروریزی فرهنگی جوامع غربی که از با چپ کم

پی  1۳۶۲ی سازی این جوامع مجال داده است، عمومًا در دههقرار معلوم به اسلامی

ه ها و حمله بها با سوسیالیست نامیدن آنزنی ترامپ به دموکراتشود. اتهامگرفته می

از ضدمارکسیسم پُردوام هستند. در امریکای لاتین، هایی نشانه 1ی انتقادی نژادنظریه

 یر بوردیو، نژادپرستیپیروی از پیتوان بهچه که میتری با آنضدکمونیسم سنّتی

طبقاتی خواند، جوش خورده است؛ رویکردی که علیه فقیران با خاستگاه بومی نشانه 

ورد؛ خچشم میوئلا بههای چپ در بولیوی و ونزهای علیه دولتویژه در جنبشرفته و به

کماکان حائز اهمیت است، زیرا نقش  -هاخصوص برای فاشیستبه-ب( یهودستیزی 

أ نقدی که منشکند؛ ِشبهداری ایفا مینقد از سرمایهریزی یک شِبهمستمری در پایه

« وطنی مالی یهودی جهانسرمایه»مشکلات را نه در نظام، بلکه در اثرات مخرب 

 شوند. درهم آمیخته می ۰«مارکسیسم فرهنگی»مضمون در گفتمان  جوید. این دومی

 پوپولیست-سومین ویژگی متمایز راست افراطی معاصر، تفوق احزاب نژادپرست

انتخاباتی است؛ هرچند یک عنصر فاشیستی خطرناک و اساسی نیز وجود دارد. در اروپا، 

ای اقتدارگرا عمدتاً در ه، یعنی زمانی که رژیم1۳۳۲و  1۳۰۲های بستر فعلی با دهه

آوردند، تفاوت بسیاری دارد. بازسازی ی نخبگان زراعی سنّتی سربرمیامتداد سلطه

 یی کمک حیاتی توسعهواسطههدایت ایالات متحده بهتحت 1۳۴۵اروپای غربی پس از 

ی یهداری لیبرالی پاهای رفاهی پیشرفته، برای سرمایهتولید انبوه فوردیستی و رژیم

تری را فراهم کرد. این امر با فرآیند ادغام اروپا که آن را نیز واشینگتن ر مستحکمبسیا

 (۴۳پیش بُرد، تقویت شد.)

                                                      

1 Critical Race Theory 

های مختلف انسانی، بلکه شکلی از ای که مدعی است نژاد، نه ویژگی بیولوژیکی و ذاتی گروهنظریه

 پوستان ایجاد شده است.بندی اجتماعی است که برای استثمار رنگیندسته

ی توطئه است که باور دارد متفکران و دانشگاهیان مارکسیست در مارکسیسم فرهنگی یک نظریه۰ 

 های سنّتی این جوامع هستند.یافته به فرهنگ و ارزششورهای غربی، عناصر یک تهاجم سازمانک
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ی آهنین داری دولتی که ارتش سرخ آن سوی پردههای سرمایهآن دسته از رژیم

در اروپای شرقی و مرکزی بر سر کار آورد، طبقات قدیمی وابسته به زمین را از صحنه 

داری نولیبرالی غربی که در پی ها در نظم سرمایه( جذب این دولت۵۲د.)برچیدن

دموکراتیک و الحاق به ناتو -آمد، شامل تصویب قانون اساسی لیبرال 1۳۷۳های انقلاب

شد. شرمی که حرکت پشتیبانی ایالات متحده( میی اروپا )بار دیگر تحتو اتحادیه

 بار آورده، نشانرگرایی برای بروکسل بهسمت اقتدای لهستان و مجارستان بهآهسته

 تحمل نیست.دهد که دیکتاتوری آشکار )هنوز( قابلمی

سبب سستی هایی هستند که بهرو راست افراطی معاصر، غالباً غیرخودیازاین

الیا، های آن شامل لِگا در ایتاند خود را در مراتب بالا بتپانند. نمونهجریان اصلی توانسته

دی(، یوکیپ/ حزب برگزیت در بریتانیا و حزب مردم دانمارک افمان )اِیبدیل برای آل

کار سنّتی هستند که نشان از تغییر شکل دادن شود. حتا مواردی از احزاب محافظهمی

رهبری بوریس جانسون، تحت 1هاهای راست افراطی دارند؛ این برای توریبندیبه شکل

خواهان در فرانسه صادق تس و جمهوریرهبری سباستین کورحزب مردم اتریش تحت

ای از اروپاگریزی و های راست افراطی در اروپا اغلب به آمیزهگذاریاست. سیاست

ن بر ساختن دیگرامتهممهاجرتی تخصیص یافته است. این ترکیب از -نژادپرستی ضد

تر دهسترطرز گی اروپا، چه بهو رتوریک ضدنخبگانی )چه علیه اتحادیهمبنای نژادپرستی 

ست ی رازند که گرایش عمدهبر این توصیف مهر تأیید می«( وطنجهان»علیه نخبگان 

پوپولیستی است و از این جهت با -افراطی معاصر، از جمله ترامپ، نژادپرستانه

 (۵1کند.)کاری اقتدارگرای بین دو جنگ فرق میمحافظه

، از یک طیف 1۳۳۲و  1۳۰۲های حال، راست افراطی معاصر همانند دههبااین

لحاظ اند خود را چونان احزاب بههای سیاسی فاشیستی توانستهشود. هستهتشکیل می

تمرکز  پوپولیستی نیز-ها بر مضامین نژادپرستانهانتخاباتی موفق از نو عرضه کنند. آن

                                                      

کار در قرن هجدهم طلبان محافظهکار است. در اصل به حزب سلطنتمنظور نویسنده حزب محافظه1 

حمایت ها )حزب پارلمانتاریستی مورد دار در برابر ویگزادگان زمینشد که از منافع اشرافگفته می

، ها هستندکاران از اخلاف توریجایی که محافظهکرد. از آنی متوسط شهری نوظهور( دفاع میطبقه

 شود.ها نیز اطلاق میبه آن این لفظ
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 ها عبارتند ازترین آنی رادیکال هستند. مهمهای اقتدارگرایانهحلدنبال راهدارند اما به

حاضر رقابت ی ملی سابق( که رهبر آن، مارین لو پن، درحالاجتماع ملی )آر.اِن، جبهه

ال بعد جمهوری سبرای انتخابات ریاست گیریبسیار تنگاتنگی با امانوئل مکرون در رأی

 (.«برادران ایتالیا)»های سوئدی و فراتلی دِ ایتالیا دارد، حزب آزادی در اتریش، دموکرات

های ی راست افراطی معاصر آن است که گرچه از ناخرسندیهچهارمین مشخص

ی اقتصادی تمایزبخش است. برد، اما فاقد یک برنامهمربوط به نولیبرالیسم بهره می

برای نمونه، آر.اِن همانند ترامپ از معضلات حاصل از نولیبرالیسم سوءاستفاده کرده؛ اما 

قع وااند. بهبرالیسم ارائه نکردهکدام بدیل اقتصادی منسجمی برای نولیهنوز هیچ

 -دی و یوکیپ/ حزب برگزیتافویژه در اِیبه–گرایان افراطی ای از راستدسته

ها رفهکند. ترامپ با کاربست تعلیبرالیسم اقتصادی ترکیب می-اروپاگریزی را با اولترا

؛ اما تخصوص در مقابل چین، از کتاب راهنمای نولیبرالی فاصله گرفهمچون سلاح، به

-خواهان پساهای اقتصادی وی، اقدامات متعارف جمهوریگذاریغیر از این، سیاست

 های لذیذی برایزدایی، لقمههای مالیاتی و مقرراتشکل تخفیفریگانی بوده که به

نون ی اروپا بود، اکطرز علنی ضد اتحادیهاند. لِگا که زمانی بهدیدهوکارها تهیه میکسب

کند؛ دولتی که رئیس سابق بانک مرکزی اروپا، ماریو حمایت می« لیوحدت م»از دولت 

 دراگی، در رأس آن قرار دارد.

توجه است زیرا بحران مالی جهانی که همانند رکود بزرگ در این موضوع جالب

ی دهندهتری برای راست افراطی فراهم کرده، نشاناهرم سیاسی محکم 1۳۳۲ی دهه

حال، اگرچه موسولینی و هیتلر با شتاب زیاد پا است. بااینناکامی لیبرالیسم اقتصادی 

داری دولتی گذاشتند، اما راست افراطی معاصر هیچ گسست به مسیر سرمایه

کند. ی سیاست اقتصادی نولیبرالی عرضه نمیای را با برنامهمقایسهقابل

شاره ا ی جالبیهای هندی، یوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک، به نکتهمارکسیست

 کنند:می

 ها موفق شدندی کوتاه بین پایان رکود و شروع جنگ... فاشیستدر دوره»

 های لیبرالی قرارداریشان را در وضعیت بهتری نسبت به سرمایهاقتصادهای

 دهند.



 ی جهانی و راست افراطی امروزریزد: فاجعهداری نولیبرالی فرومیسرمایه 26 

ی دولتیِ بیشتر برای افزایش میزان در وضعیت کنونی، هزینه این با وجود

بر ثروتمندان تأمین شود یا به کسری بودجه  ها، که باید با وضع مالیاتفعالیت

 یمورد خشم مالیه -که قصد این افزایش هزینه مهم باشدآنبی–بینجامد 

مالی مخالفت خواهد ل یوساشده قرار خواهد گرفت و با هر دوی این جهانی

جا قصد ندارند های فاشیستی در هیچکدام از جنبشجا که هیچشد. و از آن

شکلی مؤثر مرزی اِعمال کنترل کنند، این مسأله به-لی فراهای مابر جریان

ی دولتی مانع از هر نوع گسترش تقاضای کل داخلی از طریق هزینه

 (۵۰«)شود.می

کم داری معاصر برای مانوور را دستهای سرمایهها فضای اقتصادی دولتشاید پاتنایک

چه که در واکنش فراتر از آنها در مواجهه با پاندمی گرفته باشند. هرچه باشد، دولت

ها و میزان زیادی بر هزینهاند و بهبه بحران مالی جهانی عمل کردند، پیش رفته

کم در برخی موارد )برای مثال، ایالات متحده و اند. دستهای دولتی افزودهگیریوام

ی ها اوراق قرضهاند: آنمشغول شده« ی پولیمالیه»های مرکزی با بریتانیا(، بانک

کنند تا مخارج اضافی را جبران کنند ها را خریداری میمنتشرشده توسط دولت

ساز این مشکلات است، حال، گشودن مجاری مالی بر بحران سودآوری که زمینه)بااین

فائق نخواهد آمد و بر حساسیت بازارها نسبت به یک افزایش ناگهانی تورم اضافه 

 سازی بسیار بیشترالمللیکه بینمبنی بر این ها( اما اظهارات پاتنایک۵۳شود(.)می

دموکرات( را در های راست افراطی )یا در واقع، سوسیالسرمایه، امروزه توانایی دولت

گزین نولیبرالیسم محدود کرده، دارای های اقتصادی جایگذاریکردن سیاستدنبال

 اهمیت است.

های بندیبین شکل شود، مرزهایطور که از این بررسی کلی مشخص میهمان

ی جریان اصلی، راست افراطی و تماماً فاشیستی بسیار مخدوش است. کارانهمحافظه

ه برای ای کشوندهویژه در وضعیت سریعاً دگرگونناپذیر است؛ بهاین سیّالیت، اجتناب

های بزرگ دست مثال، بازیکنان خُردی همچون بولسونارو و ترامپ ناگهان به پیروزی

نگری چون انزو تراورسو استدلال کند گر ژرفشود حتا تحلیلاین امر باعث می یابند.می

ستی نژادپر»کند است. او استدلال می« پسافاشیسم»ای که با آن سروکار داریم پدیده

از  است. در معاق بردهطرز چشمگیری زادگاه فاشیستی اصلی آن را راست افراطی... به
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تراورسو در ادامه «. راست افراطی مسأله نیستاین جهت، ایدئولوژی، دیگر برای 

ی با دموکراسی سوسیالی آن با فاشیسم شبیه به رابطهرفته، رابطههمروی»گوید می

نظر کرده تا پذیرای نولیبرالیسم چیزی که در عمل از آن صرف-« سوسیالیسم است

 (۵۴شود.)

ان راست افراطی اظهارات تراورسو تا حدی درست است که به برخی از رهبر     

سازان عنوان مدرنشود؛ کسانی که خود را بهویژه مارین لو پن مربوط میمعاصر به

نگرانه با دگرگونی حزب کارگر کم سطحیدهند که از جهاتی دستشان نشان میاحزاب

وع حال، تراورسو اهمیت آن نمقایسه است. بااینتوسط تونی بلر قابل« کارگر نوین»به 

پرستی ضدمسلمان را که پرتوِی در ایدئولوژی راست افراطی تشخیص داده، متمایز نژاد

ی حائز اهمیت، بیشتر در این است که گیرد. در هر مورد، نکتهکم میشدیداً دست

که بفهمیم راست افراطی معاصر یک میدان نیروی پویا با تغییرات پیوسته است؛ تا آن

یسم کار ببریم. فاشهای مشخص بهدیبنبرچسبی را تعیین کنیم که باید برای شکل

ی نخست نه کند؛ این امر در وهلهای درون این میدان اِعمال مییک کشش جاذبه

سازی های مختلف، بلکه بدان دلیل است که رادیکالبندیخاطر میراث تاریخی شکلبه

ن توانیم ای، میی سیاسی واقعی است. برای نمونهاکنون یک گزینهجانب راست همبه

و « کارانمحافظهناسیونال»های موضوع را در کشمکش جناحی بین جناح

 دی ببینیم.افدر اِی« انقلابیونناسیونال»

های انتخاباتی در راست افراطی معاصر، عاملی گذاریبراین، تسلط سیاستافزون

 کند تا از بربریت هیتلر وآور است؛ چرا که بر رهبران سیاسی اِعمال فشار میابهام

ی بین دو جنگ، بین حال، درست همانند دورهموسولینی اعلام برائت کنند. بااین

نفع هتواند بکنشی برقرار است که میپایه برهمهای مردمهای نخبگان و جنبشسیاست

سره فاشیستی باشد. شاید ایالات متحده بهترین تصویر را از نیروهای در کار عناصر یک

 دست بدهد.به
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 ف؟یضع یحلقه: همتحد الاتیا
داری پیشرفته، ی ضعیف در جهان سرمایهعنوان حلقهوصف ایالات متحده به

های رسد. هرچه باشد، ایالات متحده، دولت هژمونیک با قابلیتنظر میباورنکردنی به

حال، نظامی و مالی بسیار بیشتر از هر موجودیت سیاسی دیگر باقی مانده است. بااین

آید سه وجه نظر میباید جدی گرفته شود. به هیژانو ۶س از این گمانی است که پ

 بخش، چشمگیر باشند:تعیّن

رامپی رتوریک تی نولیبرالیسم و بحران مالی جهانی: تأثیرات اقتصادی فزاینده     

ن سازی نشاعنوان قربانی جهانی، ایالات متحده را به«عظمت را به امریکا بازگردانیم»

الات های بزرگ ایها و اَبرشرکتفی نیست که با شناختی که بانکدهد اما این توصیمی

چه سازی تولید و ظهور آنها از جهانیمتحده از اوضاع دارند، همخوانی داشته باشد. آن

( ۵۵ند.)ادر امور مالی نامید، سود هنگفتی برده« استریتوال-رژیم دلار»که پیتر گوئن 

بوک، آمازون، اَپل، نتفلیکس ها )فیسFAANG، براین، پنج غول فناوری اطلاعاتعلاوه

داری را نمایندگی ی سرمایهطلبی ایالات متحده برای تسلط بر آیندهو گوگل(، جاه

ی دارند. سزایسهم به ،های واشینگتن، هم با پکن، هم با بروکسلکنند و در کشمکشمی

ارها توسط دولت در کند واپسین نجات مالی باز، رابرت برنر استدلال میاین وجود با

 دهد که:نشان می ۰۲۰۲مارس

ی اقتصاد ایالات متحده... تشکیلات سیاسی همراه با عملکرد مفتضحانه»

بندی به جمع -آگاهانه یا ناآگاهانه–گذاران پیشگام آن دوحزبی و سیاست

ی هاتوانند از بازتولید اَبرشرکتاند: تنها راهی که میای رسیدهدهندهتکان

واقع رهبران و به–داران ارشد و مالی اطمینان یابند و مدیران و سهامغیرمالی 

را مجاب کنند، از  -ها ارتباط تنگاتنگی دارندارشد احزاب عمده که با آن

ی سیاسی در بازارهای دارایی در سراسر اقتصاد است تا طریق مداخله

مین تضبالای ثروت با ابزارهای سیاسی مستقیم سان، بازتوزیع روبهبدین

ایم رو بودهوخامتی روبهی طولانی، ما با افول اقتصادی روبهشود... در یک دوره

 (۵۶«)ی سیاسی مقارن بوده است.که با غارتگری فزاینده
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های وسیعی از جمعیت ایالات متحده عبارت بوده ی نسل گذشته برای بخشتجربه

ی تولیدی، مشاغل، هااست از سقوط دستمزدها، محو شدن بخش عظیمی از استخدام

شدن اعضای اندازها و منازل در بحران مالی جهانی و مرگ، معلولیت و تروماتیزهپس

خورده در خاورمیانه بزرگ. این واگرایی در تجربیات )با های شکستخانواده در جنگ

ی بزرگ سهم سفید با دریافتیِ بالاتر که با آزرم بیشتر، از شکوفایی سرمایهکارمندان یقه

 خواه مبدل شده است؛ند( به سلاحی در دستان ترامپ و راست جمهوریدار

خواهان بوده نفع جمهوریطرز فزاینده بهساختارهای سیاسی کژکارکرد که به     
اند که مند بودهی بزرگ و کوچک از شکلی از قانون اساسی بهرهسرمایهاست: 

حاکمیت اکثریت تنظیم  کنندگانش آن را برای محافظت از مالکیت در برابرتدوین

رایی اج یکنند: یک رئیس قوهاند. شماری از سازوکارها این وضعیت را تضمین میکرده

توسط مجمع الکترالی  صورت غیرمستقیمکه حتا در دوران حق رأی همگانی کماکان به

جای پنجاه ایالت قدرت یافته است؛ یک مجلس عالی بسیار شود که بهانتخاب می

که در آن هر ایالت بدون  -مجلس سنا-بهره از نمایندگی مردمی شدیداً بیقدرتمند اما 

ده از شتوجه به جمعیت، دارای میزان نمایندگی برابر است؛ و یک دیوان عالی تشکیل

ن عنواها بهخورده در واشینگتن، بر قدرت آنبستبنالعمر که منازعات بهقضات مادام

ینی گزی سرمایه با یک نظام انتخاباتی نخستات ویژهامتیاز  داوران قانونی افزوده است.

کند و با حق مورد داری محدود میکه رقابت سیاسی را به دو حزب عمیقاً حامی سرمایه

راه ور کردن سیاستمداران سربهها مبنی بر غوطهتأیید دادگاه برای ثروتمندان اَبرشرکت

خواه که طی یر، حزب جمهوریهای اختر از پیش شده است. در دههدر پول، مستحکم

گیری مردمی برای ریاست جمهوری پیروز شده، سی سال گذشته تنها در یک رأی

دهندگان استفاده کرده است تا جایگاه خود و سرکوب رأی 1بندیآزمندانه از کژحوزه

ها برای سرمایه که ی اینویژه در سطح دولت و در کنگره استحکام ببخشد. همهرا به

ح دولت را مورد استعمار قرار داده، خیلی خوب بوده است اما نتیجه یک تمامی سطو

                                                      

1 gerrymandering 

 نحوی که در نهایت نتایجبه -گزینیویژه در نوع نخستبه–های انتخاباتی دستکاری و بازچینی حوزه

 دست آید.ازمان بهمطلوب یک حزب یا س
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های مردمی برای تغییر در هر جهتی نظام سیاسی عمدتاً نفوذناپذیر در برابر جنبش

های دموکرات )دولت بیل کلینتون در ( در این حین، دو واپسین دولت۵۷بوده است.)

( با عملکرد ۰۲۲۳-1۷های الو دولت باراک اوباما در س 1۳۳۳-۰۲۲1های سال

ن تریکنندگان نظم نولیبرالی، موجب دلسردی مترقیعنوان ادارهشان بهثمربخش

خواهان کمک کردند تا به تصرف هر دو مجلس پشتیبانان خود شدند و به جمهوری

و مجلس سنا  ۰۲1۲، مجلس نمایندگان برای بار دیگر در سال 1۳۳۴کنگره در سال 

 یابند.دست ب ۰۲1۴در سال 

داری پیشرفته دارای نژادپرستی ساختاری های سرمایهتمامی دولتانکسار نژادی:  

ی ایالات متحده نقش محوری ندارد. اندازهها بهکدام آنهستند، اما ستم نژادی در هیچ

اند؛ بخش شده حک شدهوارهداری و استعمارگری مهاجرتی در قانون اساسیِ بتبرده

پوستان سرخ یاستثنابه افزایش شمار اشخاص آزاد...»اساس  سوم از ماده اول، بر

( ۵۷دهد.)به ایالات، نمایندگی فدرال می« ی دیگر اشخاصپنجم همهنداده، سهمالیات

همزمان با گسترش سرزمینی ایالات متحده و شروع انقلاب صنعتی خود این کشور در 

دار داران بردهنش بین مزرعهپیچیده و پُرتی درهمی اول قرن نوزدهم، موازنهنیمه

رد، بینی کگونه که مارکس پیشهم خورد. همانهسفیدپوست و تولیدکنندگان خرد ب

و  1ی رهاییویژه انتشار اعلامیهتر، بهروز انقلابیهای روزبهلینکلن با اتخاذ طریقه

های حال، ناکامی کوششسازی بردگان سابق، پیروز جنگ داخلی شد. بااینمسلح

شان در بازسازی جنوب پس از پیروزی اتحادیه در پوستان و متحدان سفیدپوستهسیا

های ، بدان معنی بود که برابری قانونی و سیاسی رسمی که در متمم1۷۶۵سال 

تبار های افریقاییتصویب رسیده بود، از امریکاییچهاردهم و پانزدهم قانون اساسی به

 یپوستان تحت برنامهدق بود که سیاهدریغ شد. این موضوع بالأخص در جنوب صا

اصطلاح بازسازی دوم که جنبش حقوق ( به۵۳جداسازی نژادی جیم کرو قرار داشتند.)

شهری های درونبر دولت فدرال تحمیل کرد و خیزش 1۳۶۲و  1۳۵۲های مدنی دهه

                                                      

1Emancipation Proclaimation 

منتشر کرد و ضمن آن به بردگان ایالات شورشی مؤتلف،  1۷۶۳ژانویه  1ی مهمی که لینکلن در اعلامیه

 ی آزادی داده شد.وعده



 

 
 

 ی بابک جعفریالکس کالینیکوس / ترجمه 30

ی شان افزود، به قوانین جیم کرو پایان دادند و به ظهور طبقهدر شمال که بر شتاب

همه، پوستی کمک کردند که اکنون نفوذ سیاسی تقریباً زیادی دارد. بااینمتوسط سیاه

ادی گیر اقتص-ی نردبان اجتماعیپلهترین ینیپاتبار کماکان در های افریقاییامریکایی

ها کسانی هستند که مورد خشونت دولتی برخاسته از نظام قرار براین، آناند. علاوهکرده

های پلیس اِعمال شود، چه از طریق شونت از طریق تیراندازیدارند؛ چه این خ

نوان ع، که میشل الکساندر آن را به«صنعتی-مجتمع زندانی»ای در بندکشیِ تودهبه

( بسیار آسان است ۶۲توصیف کرد.)« نژادی دیگر در ایالات متحده 1یک نظام کاست»

که  گونهبخوانیم؛ همان« اریبرترپندسفید»ی ایالات متحده معاصر را مصداق که جامعه

 در زمان اوباما بسیار آسان بود. با« ی پسانژادیجامعه»دوام داشت کمشرکت در گرامی

ی وجود دارند که ساختارهای نژادپرستانه رانبرترپندا، شمار زیادی از سفیداین وجود

ان، پوستاهشان را بر سیهایها را به مسیری رانده است که ناخرسندیتا بیخ رفته، آن

 (۶1ها و مسلمانان متمرکز کنند.)لاتین

چه که ی روشنی است از آنجمهوری ترامپ نمونهزمینه، ریاستموازات این پسبه

 "هاتناقض"یک انباشت عظیم از »نامد؛ وضعیتی که می« تعّین چندجانبه»آلتوسر ی یلو

ها از ریشه ز آنهایی که برخی اکند، تناقضایفای نقش می ی مشترکدر یک عرصه

 نقاط و سطوحهای متفاوت و از های متفاوت، درکاز خاستگاه–ناهمگن هستند 

( ۶۰«.)شوندمی "ادغام"گسیخته همه در یک وحدت ازهماما بااین -کاربست متفاوت

مند کوشید از طرز نظام، به۰۲1۵-1۶اش برای کاخ سفید در ترامپ با شروع نامزدی

، خشم علیه فساد و منازعات «(وکشتار امریکاتکش)»بودن احساس قربانی

( و نژادپرستی شماری کافی از ۰«باتلاق را بخشکان)»خورده در واشینگتن بستبنبه

                                                      

1 caste 

این  از هاییمراتب موروثی. این عبارت در اصل برای نظامنوعی از نظام اجتماعی بسته مبتنی بر سلسله

 رفت.کار میویژه هند بهدست در آسیای جنوبی به

کار های سیاسی عمده نظیر ریگان و پلوسی برای اشارات مختلف بهاصطلاحی که بارها توسط چهره۰ 

، سازوکارهای پراصطکاک دستگاه دولتی ایالات متحده «باتلاق»رسد منظور ترامپ از نظر میرفته است. به

 کند. جمهور و کابینه سلب میگیری را از رئیسمیمباشد که در عمل قدرت تص
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پیروز میدان شود. سپس او  ۰۲1۶جویی کند تا در نوامبر شهروندان ایالات متحده بهره

جمهوری ریاست ی پرآشوب برای دولت،از همین عوامل استفاده کرد تا در یک دوره

میلیون رأی به وی )دومین میزان رأی در  ۷۴خود را حفظ کند و همچنین بیش از 

 تضمین شود. ۰۲۰۲تاریخ ایالات متحده( در نوامبر 

ترامپ نه یک فاشیست، بلکه یک ماجراجو است که بر سر معاملات تجاری سلبریتی 

روتمند بزرگ برسد و از کم به ظواهرِ یک ثای خود قمار کرده تا دستو شهرت رسانه

تر برای روایتِ مطابق با راست منظور دستیابی به مخاطبان گستردهاین وجهه به

ازی، سپندارد ایالات متحده توسط جهانیاش استفاده کرده است؛ روایتی که میافراطی

ی ی او با سرمایه( رابطه۶۳رود.)فنا میتر، توسط متحدانش و چین بهطور انضمامییا به

حساب بیاید. جفری ساننفلد از تر از آن است که سرراست بهبزرگ بسیار پیچیده

اگر چند سال پیش دونالد ترامپ را به »دانشکده مدیریت دانشگاه ییل مدعی است 

د. جا نیاوریاو را به این"گفتند برتر میآوردم، مدیران عامل ردهنشست مدیران عامل می

زمانی که او این موضوع را پس از پیروزی «. "دانیمو را یک مدیرعامل برتر نمیما ا

ها همگی خب، حالا که آن»جمهور گفت، ترامپ پاسخ داد به رئیس ۰۲1۶انتخاباتی در 

 (۶۴«.)آیندبه دیدار من می

ساز بود. ی بزرگ مشکلدرهرحال، او حتا در کاخ سفید برای سرمایه

ی های تجاری با چین و اتحادیهجنگ–های اقتصادی او گذاریترین سیاستتمایزبخش

های تأمین جهانی که در دوران نولیبرالی توسعه یافته اروپا و به میهن بازگردانیِ زنجیره

های فراملی اصلی ایالات متحده ها و بانکطور مستقیم با منافع اَبرشرکتبه -بودند

 برخورد داشتند.

ر طرحی درخشان از جغرافیای اجتماعی ترامپیسم طور که مایک دیویس دهمان

 کند، پایگاه طبقاتی ترامپ در جای دیگری قرار دارد:ترسیم می

رهبری میزگرد ساز تحتاگر ریگان با همسویی با تهاجمی تاریخ»

ها به علیه اتحادیه -۵۲۲۰های فورچون ائتلافی از اَبرشرکت– 1وکارهاکسب

                                                      

1 the Business Roundtable 
۰Fortune 500 
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ای از کسانی که از عشق مسیح و دارودستهقدرت رسید، ترامپ با استعانت 

خواند، به کاخ سفید آمد. البته که می "دارانسرمایهلمپن"سَم فاربر 

های دارویی بهایش را به کاخ سفید پیمانکاران دفاعی، صنعت انرژی و غول

خواهان طور که هر وقت که قدرت در دست جمهوریهمان خواهند پرداخت؛

ا ائتلاف اهداکنندگانی که بر بلوا علیه اوباما اند. امبوده چنین کرده

های مقدماتی گذاری کرد و پس از شکست تد کروز در انتخاباتسرمایه

های سنّتی قدرت ، پشت ترامپ متحد شد، عمدتاً نسبت به پایگاه۰۲1۶

ه ها کهای خانوادگی... همانند کوکبر سلسلهاقتصادی، پیرامونی است. علاوه

ی جان برچ حضور دارند، متحدان کلیدی ترامپ دواتر و جامعهاز زمان بَری گُل

های دزد پساصنعتی از ناکجاآبادهایی همچون گراند رپیدز، وچیتا، لیتل بارون

های این افراد از طریق املاک و مستغلات، راک و تالسا هستند. دارایی

آید که از دست میها و خدماتی بهگذاری خصوصی، قمارخانهسرمایه

 (۶۵«)ای گسترده است.رباخواری زنجیره های خصوصی تاارتش

اخلی به بازار د -بردکار میها بهعنوانی که دیویس نیز برای آن-« میلیاردرهالمپن»این 

طور که مثال گویای فارست اِل پرستون در خصوص وابسته هستند و در واقع همان

ها در ایالات متحده و ایشگاهی آسترین زنجیرهمراکز مراقبت از زندگی امریکا، بزرگ

دهد، این ، نشان می۰۲۰۲در بهار  1۳-محل وقوع موارد متعددی مرگ ناشی از کووید

های ( رویارویی با غول۶۶های فدرال و ایالتی وابستگی دارند.)افراد اغلب به دولت

ت و سها تأثیر بسیار منفی نداشته اتولیدی و تجاری آسیا و اروپا احتمالاً بر منافع آن

ی وکارهاتر کمک کرده باشد. در عوض، کسبهای صنعتی کوچکحتا شاید به شرکت

سازیِ حباب در زدایی و متورمها، افزایش مقرراتعلت کاهش مالیاتبزرگ فراملی به

 اقتصادی و مالیستون ترین مهمطور که بازار سهام، با ترامپ کنار آمدند. همان

 رویی اظهار کرد:ی به کاپیتول با ترشپس از تعد )لکس( تایمزفایننشال

                                                      

ی فورچون تهیه و منتشر های ایالات متحده که سالانه توسط مجلهفهرستی از پردرآمدترین اَبرشرکت

 شود.می
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اش بر رشد جمهوریآقای ترامپ بارها و بارها با استوارسازی ریاست»

گرفتن های مرفه را به نادیدهاستریت و امریکاییبازارهای مالی، وال

ها در این فرآیند در اش تحریک کرده است؛ چون که آنغیرلیبرالیسم خزنده

مزاجیِ او در خصوص وکارها از دمدمیسبحال ثروتمند شدن بودند. ک

 اند.ستوه آمدهها و تجارت با چین بهتعرفه

های امریکایی پاسخ داد. اما آقای ترامپ عمدتاً به خواست اَبرشرکت

اند: یک دولت سیاسی ی مشترکی داشتهظهور عموماً علاقهبازارهای درحال

ی کماکان رشدونمو دارکه نامرتب یا فاسد است اما بازرگانی و سرمایه

 (۶۷)«دارند.

اش با چه که بیشتر از دودل بودن ترامپ در رابطهتر، آنانداز بلندمدتاما از چشم

آمد، دگرگونی سیاست جناح راست در ایالات متحده توسط چشم میی بزرگ بهسرمایه

تصاحب پیوسته و پاکسازی »شد که دیویس با عنوان او بود که با چیزی آغاز می

برتری مؤثر »... کند؛ تشریح می« ۰۲1۷-1۷خواه در ی حزب جمهوریحمانهربی

آور او در پایگاه مردمی بود؛ جنونی که مرتباً توسط رهبران ترامپ، محبوبیت حیرت

( ۶۷«.)شداش برانگیخته میپایانبیهای یتیتونیوز و البته، فاکس 1،اوانجلیست

ی از اخواهان تنها تودهه مردمی زبانزد جمهوریبینیم که پایگابراین، ما اکنون میعلاوه

از -های راست افراطی گران منفعل نیست. ترامپ برای انبوهی از گروهکستایش

پردازان ظهور کردند گرفته تا نظریه 1۳۳۲ی که در دهه« پرستوطن»نظامیان شبه

  رده است.ای و مشروعیت سیاسی فراهم کرهبری ملی، توجه رسانه -۰ی کیواِنانتوطئه

ای، یک مثلاً طرح با جوهر است که او تا اندازه»گوید: پیت سیمی از دانشگاه چپمن می

توانند امیدها و می -و در جریان اصلی–های مختلف راست افراطی بسیاری از بخش

 (۶۳«.)شان را در آن ببینندهایها و سرخوردگیها و اضطرابترس

ی مردمی راست افراطی برقرار است که ضمن آن ی متقابلی بین ترامپ و پایهرابطه

وری جمهترامپ دست به پرورش و بسیج این افراد زد تا برای پیروزی در دور دوم ریاست

                                                      

1 evangelical leaders 
۰ QAnon 
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شوند: واکنش ترامپ به به وی کمک کنند. علائم کلیدی این امر، شامل موارد زیر می

آن یک نفر  ها )که درو ضدفاشیست« راست را متحد کنید»زدوخورد بین گردهمایی 

در »که با اظهار به این ۰۲1۷از گروه دوم جان باخت( در شارلوتزویل ویرجینیا در اوت 

های هایی که او نثار گروه؛ تشویق«های بسیار خوبی بودندهر دو طرف درگیری آدم

ر شده بهای اعمالگذشته علیه ممنوعیتیز یپاراست افراطی کرد که در تابستان و 

زدوخورد )گاهی « جان سیاهان مهم است»ض کردند و با معترضان وآمدها اعترارفت

ب به او خطا« زنگ بمانیدبهکنار بایستید و گوش»اوقات تا حد مرگ( داشتند؛ فراخوانِ 

جمهوری در سی سپتامبر؛ و آخرین ی ریاستدر مناظره 1گروه فاشیستی پسران مغرور

در  ۰«دزدی آرا را متوقف کنید»ایی ترین مورد، سخنرانی او در گردهماهمیتاما نه کم

 ژانویه که منجر به یورش به کاپیتول شد. ۶واشینگتن در 

ی ترامپ با تمامی این اقدامات، بیشتر سعی داشت به داد خود برسد تا یک برنامه

ان عنوسیاسی جدید خلق کند اما در این حین به راست افراطی نیز کمک کرد تا به

ی ترامپ جمهورکه ریاستجا مهم است تأکید کنیم باایناینیک جنبش تبلور بیابد. در 

د. هرچند کننهای درگیر، یورش به کاپیتول را یک پیروزی تلقی مینجات نیافته، گروه

شود، اما شهیدانی که نشانه گرفته می« شورشیان»اکنون قدرت دولت فدرال علیه هم

های پردازیم به آتش اسطورهتواند هیزها خلق خواهند کرد، میآی و دادگاهبیاف

ژانویه بریزد. کولین کلارک، کارشناس تروریسم داخلی از گروه صوفان، به  ۶پیرامون 

توان این واقعیت را که پلیس کاپیتول اجازه داد چنین اتفاقی می»پست گفت واشینگتن

ک شم یچی امنیتی یا ناکامی اطلاعاتی دانست، اما این افراد به آن بهرخ دهد یک رخنه

اندازند؛ ها به این واقعه همچون یک پیروزی کوبنده نظر مینگرند. آنشکست نمی

 (۷۲«.)بخش موارد دیگری از این دست خواهد شدها الهامای که سالپیروزی

یالات ی حاکم احال، تعدی به کاپیتول به گسستی واقعی بین ترامپ و طبقهبااین

قلچماق سکسیست بودن، یک چیز است؛ و نزاکت و متحده منجر شد. نژادپرست بی

                                                      

1 Proud Boys 

۰ Stop The Steal 
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 سازی قانون اساسی، چیزی دیگر. هرچهقصد واژگونشوراندن اراذل راست افراطی به

 کانل که ازخوبی در خدمت سرمایه بوده است. پنس و مکباشد، این قانون اساسی به

ی انهاردویژه با گزینش جانببه–ترامپ استفاده کرده بودند تا قدرت راست مسیحی را 

راستی برای قوه قضائیه فدرال که اکنون اکثریتِ دوسومیِ دیوان عالی را قضّات دست

 سرعت او را رها کردند.مستحکم کنند، به -در دست دارند

وکارها و شش حتا پیش از انتخابات، اتاق بازرگانی ایالات متحده، میزگرد کسب

 ه حمایت از فرآیندی که در قوانینها را بتمامی امریکایی»گروه لابی اَبرشرکتی دیگر، 

ی مان منظور شده و حفظ اطمینان از سنّت طولانی کشورمان در زمینهفدرال و ایالتی

ژانویه، انجمن ملی  ۶( پس از ۷1فراخواندند.)« آمیز و عادلانههای مسالمتانتخابات

 خواهانها به کارزار جمهوریهای مالی آنتولیدکنندگان که هفتاد درصد کمک

شدن جداً در فکر همکاری با کابینه برای متوسل»اختصاص یافته بود، از پنس خواستند 

 ناتوان از»کرد ترامپ که کابینه اذعان میدرصورتی«. وپنجم باشدبه متمم بیست

داد تصدی است، این متمم به پنس اجازه می« اشها و وظایف دولتواگذاری قدرت

تا امروزه ح»تایمز گفت یرد. ساننفلد به فایننشالجمهوری را بر عهده بگامور ریاست

 یمعامله»چه ، چنانکه از آن«یک مدیرعامل بزرگ وجود ندارد که از ترامپ حمایت کند

 (۷۰نشینی کردند.)نامیده شد، عقب« شان با ترامپفاوستی

ی بزرگ، نشانگر یک بازگشت انداز سرمایهچشم گذشته از این، تحلیف بایدن از

از کارکشتگان دوران مملو که دولتی طوریبه وضعیت عادی بود، به خوشایند

 یحال، کسی نباید خود را بفریبد. از جعبهجمهوری اوباما روی کار آمد. بااینریاست

پاندورایی که ترامپ گشوده، ممکن است یک جنبش فاشیستی ملی خطرناک سربرآورد. 

 بَرَد:می تیموتی اسنایدر ماهرانه دست به ترسیم یک تمایز

خواه ائتلافی از دو گونه افراد است: کسانی در حال حاضر، حزب جمهوری»

مداران، بعضی از کنند )اکثر سیاستکه در بازی نظام شرکت می

برچیدن آن را دارند )شمار کمی از یای ؤردهندگان( و کسانی که رأی

ضوع ، این مو۰۲۰1دهندگان(. در ژانویه مداران، بسیاری از رأیسیاست

خواهانی که از نظام فعلی دفاع کردند چون صورت اختلاف میان جمهوریبه

 شان بود و آنانی که کوشیدند آن را واژگون سازند نمایان شد.نفعبه
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خواهان با ی گذشته از زمان انتخاب رونالد ریگان، جمهوریدر چهار دهه

(، بات )حزب چایسیطره بر اپوزیسیون علیه دولت، یا با انقلاب خواندنِ انتخا

 کنندگان و برچینندگانیا با ادعای مخالفت با نخبگان، بر تنش بین بازی

ان کنندگاند. با این تمهیدات، برچینندگان، پوششی برای بازیفائق آمده

 (۷۳«)شوند.می

با  -لدانرهبری پنس و مکبه–کنندگان تعدی به کاپیتول به کشمکش علنی بازی

ویژه تد کروز و جاش هالی، دو سناتور فقط خود ترامپ، بلکه به برچینندگان انجامید: نه

خواهی که اپوزیسیون درون کنگره علیه تأیید نتایج انتخابات را رهبری کرده جمهوری

خواه در حزب جمهوری»کند ای مشابه استدلال میبودند. دیویس در اظهاراتی تا اندازه

بازآرایی قدرت »ن کسانی که از بی« ناپذیرمدت اخیر دستخوش یک انشعاب مرمت

تر همانند انجمن ملی داران سنّتیهای منتفع سرمایهگروه»برند و بهره می« درون حزب

ورزد که شده است. وی اصرار می« وکارهاتولیدکنندگان و میزگرد کسب

اند که پناهگاه مستحکمی های راستین در عمل به یک حزب سوم بدل شدهترامپیست»

 (۷۴«.)یندگان فراهم کرده استدر مجلس نما

 نحوی بهمی حائزاهمیت این نیست که آیا این دو جناح خواهند توانست بهمسأله

که  ی محکمی استانگیزه« های راستینترامپیست»بپیوندند یا نه. قدرت انتخاباتی 

درصد  ۴۵ژانویه برگزار کرد،  ۷در  1جدا نشوند. در نظرسنجی زبانزدی که یوگاو

های برگزارشده ( در نظرسنجی۷۵اهان از حمله به کاپیتول حمایت کردند.)خوجمهوری

خواه کماکان نگرش مثبتی به دهندگان جمهوریدرصد رأی ۷1ژانویه،  ۰۵و  ۰۳بین 

درصد  ۳۰خواهان، در مقایسه با درصد از جمهوری 1۳( تنها ۷۶ترامپ داشتند.)

( تحلیل کسانی ۷۷حمایت کردند.)درصد مستقلان، از استیضاح ترامپ  ۵۰ها و دموکرات

  «یانشورش»دهد که که در رابطه با یورش به کاپیتول مورد اتهام قرار گرفتند نشان می

شصت  نزدیک به»پست، اند. بنابر واشینگتنبورژوازی مبارز سر بلند کردهاغلب از خرده

 ای تخلیه یدرصد... نشان از مشکلات پولی پیشین، شامل ورشکستگی، اخطاریه

                                                      

1 YouGov 
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ی نشده طی دو دهههای پرداختهای وخیم، یا مالیاتی اموال رهنی، بدهیمصادره

سفید وکار یا کارگران یقهحدود چهل درصد صاحبان کسب«. گذشته داشتند

 (۷۷بودند.)

 ۰۲۴نفر از  1۳۳خواه و سناتور جمهوری ۵1نفر از  ۷حتا پس از حمله به کاپیتول، 

 ۷ن از اعتراض به شمارش آرا حمایت کردند. تنها خواه مجلس نمایندگاعضو جمهوری

خواه به کیفرخواهی از ترامپ برای تحریک سناتور جدید عضو حزب جمهوری ۵۲نفر از 

منظور استیضاحِ با اکراه و مختصر وی برگزار شد. شورش در دادگاهی رأی دادند که به

زانی داشته است. اسنایدر این امر، ادای احترام به قدرتی است که پایگاه ترامپ به او ار

 دهد:جا نیز از خود مهارت نشان میدر این

طور که ممکن است کروز و هالی درس گرفته باشند، گفتن این همان»

آمدهای آن است. معنای پذیرفتن پیدروغ بزرگ که انتخابات دزدیده شده به

یده ازای هنگفتی رسشود به مابهای باعث نمیات را فروختهتنها چون روح

دار، کند؛ پسر یک بانکهالی از هیچ سطحی از دورویی مضایقه نمی باشی.

کرده در دانشگاه استنفورد و دانشکده حقوق ییل، نخبگان را محکوم تحصیل

شد، این اصول، که برای کروز اصولی در نظر گرفته میکند. و تاجاییمی

برای اقدام، گستاخانه  های ترامپها نیز با فراخوانها بودند که آنحقوق ایالت

 (۷۳«)زیر پا گذاشته شدند.

 های سیاسیطلبیای ترامپ عمدتاً جاهعبارت دیگر، بدون شک سلحشوران کنگرهبه

خصوص، جذابیت اندازه و تعهد پایگاه ها است؛ بهخود را دارند که نیروی محرک آن

از ترامپ سیک قطبیحال، برای خشنود ساختن این پایگاه باید رتورمردمی ترامپ. بااین

ه ی تلویحی برا تقلید کنند. خود ترامپ با غیرمحتمل شمردن یک حزب سوم و اشاره

جمهوری ضمن سخنانش در کنفرانس اقدام سیاسی اقدامی دیگر برای نامزدی ریاست

های فوریه، تصریح کرد که ادامه خواهد داد. این امر به کشمکش ۰۷کاران در محافظه

تار کنندگانی که خواسکنندگان منتهی خواهد شد؛ بازیان با بازیشدیدتر برچینندگ

 ی بزرگ هستند.پیوند نزدیک با سرمایه

را  هاییتوانند گشایشمبارزات سیاسی و ایدئولوژیکی که در پی خواهند آمد، می

 اندازی یکراهحال این نیروها در بهواقع فاشیستی پیش نهند. تابهبرای نیروهای به
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، دیر یا زود، از وابستگی به اینوجوداند. بای باورپذیر شکست خوردهرهبری مل

مزاج و خودبین خسته خواهند شد؛ چه برسد میلیاردر دمدمیهای یک شبهوهوسهوی

هایی همچون هالی و کروز. اما در زمان حاضر، الوقتطلبیِ آشکار ابنبه فرصت

شان های راست افراطیسازی زمینهلیاصبرداری از جریانتوانند به بهرهها میفاشیست

های تشک فرصاوباما در واشینگتن بی-ی دولت کلینتونحین، دنبالهادامه دهند؛ دراین

 جدیدی برای کلّ راست افراطی فراهم خواهد کرد.

رایط کند که شها از یورش به کاپیتول این واقعیت را برجسته میبیزاری اَبرشرکت

ی یا آلمان ده سال پس از آن نیست. سرمایه 1۳۰۲ی دهههمانند اوضاع ایتالیا در 

قدر درمانده نشده است که بر وجه آنهیچبه -چه در ایالات متحده، چه اروپا–بزرگ 

های اقتدارگرایانه قمار کند، چه برسد به فاشیسم. چرا باید چنین کند؟ رهبران حلراه

سستی و به اندنسل گذشته گردن نهاده یافته در برابر تهاجم نولیبرالی بهکارگران سازمان

ر د–اند که به مشاغل، مزدها، شرایط کار، ایمنی به حملات مهلکی واکنش نشان داده

 از زمان پیدایش پاندمی شده است. -واقع، خود زندگی

ی بزرگ نسبت به میلی فعلی سرمایههمه، دو دلیل وجود دارد که به بیبااین

ست افراطی، با خاطرجمعی واکنش نشان ندهیم. یکم، پشتیبانی از اقتدارگرایی را

تواند رو به وخامتِ بیشتر نهد. رعنا فروهر از ویژه در ایالات متحده، میشرایط، به

 ۶ی کوین، افول امپریالیستتایمز، از طریق پیوند بین حباب بیتان و فایننشالانسی

ر زیر آوآگهی شگفت، پیشی پول توسط فدرال رزروهای افزایش عرضهژانویه و سیاست

 کند:را مطرح می

کوین... ثباتی همچون بیتشدت بیافزایش محبوبیت رمزارزهای به»

ی اولیه از نظم جهانی جدیدی تفسیر شود عنوان یک نشانهشاید بهتر است به

تری خواهند داشت... ظهور اهمیتکه در آن ایالات متحده و دلار نقش کم

های اجتماع دهد که برخی از بخشا بازتاب میکوین این واقعیت ربیت

نحوی به عاقبت آلمان گذاران بر این باورند که ایالات متحده بهسرمایه

که  ۰۲۲۷-وایماری دچار خواهد شد؛ چنانکه سیاست پولی بحران مالی پسا
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 هایسازی بدهیسازی بازارها طراحی شده بود، راه را برای پولیبرای باثبات

 (۷۲«)دولت ایالات متحده باز کرد.افزایش روبه

داری قرار دارند ممکن است های چندجانبه که امروز در برابر سرمایهفرساییِ بحرانتوان

تر به کارگران رحمانهای حتا بیی حاکم را ترغیب کند به حملههایی از طبقهبخش

افروختن رقدر کافی قدرتمند برای بهای فاشیستیِ بهدست بزنند و بکوشند از جنبش

یتا اکنون نیز شاهد چیزی هستیم که اوگو پالیاین حمله استفاده کنند. ما هم

ی نامد. فرانسهداری لیبرالی میهای سرمایهدولت« سازی اقتدارگرایانهوسختسفت»

وچ ی پگرانه و تهاجم ایدئولوژیک به ملغمهدوران مکرون با انبوهی از تدابیر سرکوب

ی پلیس دولت جانسون و ( لایحه۷1توجه است.)ای قابلونه، نم«گراییچپ-اسلام»

 های کلاسیکی کهحملاتی که متوجه مهاجرانند بخشی از همین فرآیند هستند. بحث

اند آن است که تاریخ به ما ها در طول پنجاه سال گذشته مطرح کردهضدفاشیست

از  بکوشیم پیش ها، در برابرشان بسیج شویم ومحض ظهور فاشیستآموزد باید بهمی

 م.شان دهیم، آن را درهم بکوبیآسانی شکستقدر قدرت بگیرند که نتوانیم بهکه آنآن

وجود دارد: ممکن است راست افراطی نظام  1کنندهبینی خودمحققدوم، خطر پیش

ی حاکم شروع به استقبال از هایی از طبقهثبات کند که بخشقدری بیسیاسی را به

ت هایی که سیاسفروریزین نیروی قادر به احیای نظم کنند. شبهعنواها بهفاشیست

دهد که چگونه تغییرات متحمل شدند، نشان می ۰۲1۶ایالات متحده و بریتانیا پس از 

ور آهای ناگهانی و سرسامتوانند از دگرگونیظاهر کوچک در یک نظام پیچیده میبه

 عنان بردارند.
 

  

                                                      

1 self-fulfilling prophecy 

اشتباِه یک فرد یا هستی اجتماعی در « در اصل»شناسی برای فرآیندی است که انتظاِر اصطلاح روان

شود دومی، همان رفتار مورد انتظار خصوص رفتار یک فرد یا هستی اجتماعی دیگر، در نهایت سبب می

بینی خودشکوفا نیز ترجمه شده و پیشبخش گویی خودکامگویی خودشکوفا، پیشرا بروز دهد. پیش

 است.
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 ینیپانبرد با فاشیسم از 
باید با واقعیت مواجه شویم. »گوید: که مین حق با پل میسون است وقتیبنابرای

ها وجود دارد؛ و ترامپ تصمیم گرفته ی پلبینای در تودهبرای فاشیسم امریکایی پایه

ی سیاسی و طرزعمل خود او در ابتدا فاشیستی آن را رهبری کند هرچند که پروژه

ای جریان اصلی حمایت ناچیزی از این هنبود؛ و هرچند که میان نخبگان اَبرشرکت

تنها در ایالات نه–( چالشی که پیشِ روی چپ رادیکال و انقلابی ۷۰«.)شودپروژه می

قرار دارد این است که چگونه به مصاف این تهدید  -المللیمتحده بلکه در سطح بین

ولت ی دهای سرکوبی خطرناک و مداوم برود. استراتژی میسون، افزایش ظرفیتفزاینده

 ی لیبرال است:و اتحاد با میانه

توانم موضع لنینیستی را بفهمم: دولت، بازوی بورژوازی است و ما می»

خواهیم آن را خرد کنیم. اما در قرن بیستم، تمامی احزاب مارکسیستیِ می

واقع زیر ضرب دشمن قرار داشتند، دریافتند: الف( مواجه با فاشیسم، که به

 تواند با مشخصاتاین خشونت نمی–فی نیست خشونت ضدفاشیستی کا

گریبان شود؛ ب( باید دولت را به بهی آن دستپذیر و لغزندهتهاجمی، تحرک

ار دی سرمایهدفاع از دموکراسی و حاکمیت قانون فرابخوانید... شما با طبقه

کنیم، که اگر ها را اتخاذ میاید. ما یا استراتژی سرنگون کردن آندرافتاده

دستِ بهی سلاحدهندهمیلیون رأی ۷۵شما در برابر  قصدی دارید برای چنین

یابیم ی حاکم را درمیتقسیمات درون طبقه ترامپ آرزوی موفقیت دارم؛ یا

کنیم که دموکراسی برای بسیج جنبش چپ و و از فضایی استفاده می

دفاع  چه در دست داریم،توانیم از آنگونه میکند؛ و اینکارگران فراهم می

 کنیم...

توصیف  "اتحاد موقت نخبگان و اراذل"هانا آرنت فاشیسم را با عنوان 

ژانویه روی  ۶معنای دقیق کلمه همان چیزی است که در ( این به۷۳کرد.)

، آن است که تنها چیزی که اتحاد 1۳۳۲ی های اروپا در دههداد... درس

میانه و چپ است. دهد، یک اتحاد موقت بین نخبگان و اراذل را شکست می

طور که در فرانسه و اسپانیا بین همان–که زمانی که این اتفاق بیفتد و این
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ها نخواهید بود شما تنها پیروز انتخابات -رخ داد 1۳۳۶و  1۳۳۴های سال

 (۷۴«)ای نیز بیافرینید.توانید فرهنگ ضدفاشیستی تودهبلکه می

کنند، این استراتژی، یک شن میهای میسون رورغم تمام موضوعاتی که نوشتهعلی

ت. کند نادرست اسای که او ارائه میبار است. پیش از هر چیز، دوگانگیاشتباه مصیبت

واند تدهد میداری پایان میدر نهایت، تنها یک انقلاب سوسیالیستی که به سرمایه

ضایی از ف»حال، البته که در زمان حال حاضر باید تهدید فاشیسم را از بین ببرد. بااین

تروتسکی در نقد خود به سیاست «. کنداستفاده کنیم که دموکراسی ]...[ فراهم می

 -دانستسیاستی که رفرمیسم را یکسان با فاشیسم می -« ی سومدوره»استالینیستی 

ترین کند، یکی از درخشانبا تأکیدی که بر اهمیت دفاع جنبش کارگران از این فضا می

 گذارد:نمایش میهایش را بهبینیروشن

های متمادی، درون دموکراسی بورژوایی، با کارگران در طی دهه»

های دموکراسی پرولتری برداری از آن و مبارزه در مقابل آن، دژها و پایگاهبهره

های آموزشی های کارگری، احزاب سیاسی، باشگاهاند: اتحادیهخود را بنا نهاده

های رسمی یا نه در درون محدودیتها و غیره. پرولتارو ورزشی، تعاونی

د: تواند به قدرت دست بیابدموکراسی بورژوایی، بلکه تنها از مسیر انقلاب می

وباروهای اند. و این برجاثبات رساندههم نظریه هم تجربه این مسأله را به

دموکراسی کارگری درون دولت بورژوایی مسلماً در مسیر انقلابی، نقش 

 (۷۵«)اساسی دارند.

 1۳۳۲ی داری پیشرفته از دههی کارگر در سرمایههای زندگی طبقهرغم دگرگونیبه

شمرد دفاع از دموکراسی بورژوایی، ضرورت بعد، بنابر دلایلی که تروتسکی برمیبه

ی کند که برای این امر، شیوهحال، او استدلال میاساسی خود را حفظ کرده است. بااین

ی مردمی که نه همدستی طبقاتی. استراتژی جبههی طبقاتی لازم است، مبارزه

بار اتخاذ کرد، پس از شکست مصیبت 1۳۳۵انترناسیونال کمونیستی در سال 

اش در آلمان، به اتحاد بین جنبش کارگران و بورژوازی لیبرالی گذاری پیشینسیاست

ند؛ کمنتهی شد. استراتژی یادشده، اساس رهیافتی است که میسون از آن طرفداری می

 اتفاق افتاد. 1۳۳۲ی طور که در دههو این نیز به فاجعه ختم خواهد شد، درست همان
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گردیم. در پاریس بازمی 1۳۳۴یه فور ۶گونه است، به که بفهمیم چرا اینبرای آن

ها در کنار زدن دالایه موجب شد ارتجاع قدرتمندتری در چپ ظهور کامیابی اتحادیه

ی نهشان در زمییکنندههای قانعمیلینگتون در پژوهشکند. برایان جنکینز و کریس 

 نویسند:می هیفور ۶

وان ها را با عناحزاب کمونیست و سوسیالیست بلافاصله اقدامات اتحادیه»

منظور کودتای نافرجام فاشیستی مورد نکوهش قرار دادند. حزب کمونیست به

هراتی سازمان داد فوریه تظا ۳ی متقابل سریع وارد کند، در که یک ضربهآن

آمیز آن با پلیس، چهار نفر جان باختند... های خشونتکه در خلال درگیری

ساز برای چپ فرارسید. در آن ی سرنوشتفوریه لحظه 1۰در  با وجود این،

فراخوان به یک  1.ت..ژسی کارگران روز، حزب سوسیالیست و اتحادیه

ه این اقدام بپیوندد. در اعتصاب عمومی دادند. حزب کمونیست قصد نداشت ب

عنوان شریک جرم اش، حزب سوسیالیست، بهعوض، به محکوم کردن رقیب

توانست حال، حزب کمونیست نمیفوریه ادامه داد. بااین ۳در قتل کارگران در 

ز شان اخود با همتایانصورت خودبهاز این امر جلوگیری کند که اعضایش به

یس درهم آمیزند. این ابراز وحدت میان های پارحزب سوسیالیست در خیابان

، امیدها را برای ائتلاف بالا برد؛ اما قرار نبود همکاری رسمی ینیپاردهاعضای 

، احزاب سوسیالیست و کمونیست 1۳۳۴همه، تا ژوئیه الوقوع باشد. بااینقریب

یک اتحاد رسمی علیه فاشیسم شکل داده بودند: گردهمایی مردمی. سال 

د. شا جایی گسترش یافت که حزب رادیکال را نیز شامل میآتی، ائتلاف ت

عنوان اولین ، با انتصاب لئون بلوم به1۳۳۶در ژوئن  "ی مردمیجبهه"این 

وزیر فرانسه از حزب سوسیالیست، به پیروزی انتخاباتی دست نخست

 (۷۶«)یافت.

 ر شد؛سوی چپ منجسوی راست هم بهبه قطبیدگی بیشتر هم به هیفور ۶بنابراین، 

ی جنگ داخلی مجازی فرانسه در اواسط دهه»یعنی آغاز رخدادی که پیکستون 
                                                      
1 CGT [Confédération Générale du Travail] 

 های کارگری در فرانسهکنفدراسیون عمومی کار: فدراسیونی تأثیرگذار و با سابقه از اتحادیه
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ت تظاهرا»کنند درنگ تأکید می( اما جنکینز و میلینگتون بی۷۷نامید.)می« 1۳۳۲

تر از بسیار بزرگ 1۳۳۴فوریه  1۰ها در ها و کمونیستی سوسیالیستشدهترکیب

واک بلندتری در سرتاسر فرانسه داشت... موجی براین، پژبود و علاوه هیفور ۶تظاهرات 

وقوع مکان محلی تظاهرات و اعتصابات به ۳۴۶از همبستگی، کشور را فراگرفت و در 

به رهبران حزب ین یپامیزان زیادی از طریق فشار از ( وحدت به۷۷«.)پیوستند

 سربازان کمونیستسوسیالیست و کمونیست تحمیل شده بود )در واقع، گروه کهنه

 شرکت کرده بودند(. هیفور ۶، در راهپیمایی «ی سومدوره»جنگ، همراستا با سیاست 

ی ها و تشکیل جبههحال، گسترش گردهمایی مردمی تا دربرگیری رادیکالبااین

کند، فرجام طبیعی این فرآیند چه روایت میسون بدان اشاره میمردمی، برخلاف آن

ی کارگر و اسماً مارکسیستی بودند. طبقه ها احزابها و کمونیستنبود. سوسیالیست

گونه ها را اینها حزب مسلط از جمهوری سوم بودند. تروتسکی آنکه رادیکالدرحالی

 ها وآلت سیاسی بورژوازی بزرگ که به بهترین طریق با سنّت»کند: توصیف می

در عمل  ها( اتحاد با رادیکال۷۳«.)بورژوازی وفق داده شده استهای خردهداوریپیش

 ی فرانسوی آورده شود.ی کارگر تابع منافع سرمایهبدان معنا بود که منافع طبقه

ی نمایان شد؛ زمانی که پیروزی انتخاباتی جبهه 1۳۳۶ژوئن -این مسأله در می

ها را برانگیخت. دولت جدید که ای و اشغال کارخانهمردمی موجی از اعتصابات توده

ه بخشی برهای مالیِ سراسیمه اشتیاق داشت، پایانبرای اطمینان بخشیدن به بازا

شد؛  توجهی اعطااعتصابات را در اولویت قرار داد؛ طبق توافقات ماتیگنون امتیازات قابل

. همراه پرداختیای سالانه بهویژه افزایش دوازده درصدی دستمزد و تعطیلات دوهفتهبه

شده را یوندهای میان کارگران بسیجصورت بود که پحال، تأثیر این امتیازات بدینبااین

کاهش ارزش  ی سرمایه،وقفهدرهم شکست؛ این در حالی بود که دولت جدید با فرار بی

را تحلیل  1۳۳۶یعنی وقایعی که دستاوردهای ژوئن –افزایش فرانک و تورم روبه

 ی بلوم یک سال دوام آورد.ترتیب کابینهکرد. بدینوپنجه نرم میدست -بردندمی

گزین کردن دولت ، کسی بود که با جایهیفور ۶ز قضا، دالادیه، قربانی سیاسی ا

، در 1۳۳۷عمر بلوم در دور دوم، با یک ائتلاف از راست میانه در آوریل بسیار کوتاه

ی مردمی را از پا درآورد. دالایه که از حق حکمرانی با احکام اجرایی نهایت جبهه

طرق متعدد مسیر دومرگ را بلوم دریغ کرده بود، به مند بود، حقی که پارلمان ازبهره
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را با هیتلر امضا کرد، در نوامبر  1قرارداد مونیخ 1۳۳۷ادامه داد. دالادیه در سپتامبر 

حزب کمونیست را  1۳۳۳همان سال یک اعتصاب عمومی را درهم کوبید و در اوت 

های اجرایی یش قدرتافتد، افزاگونه که اغلب اتفاق میغیرقانونی اعلام کرد. همان

نز های جنکیهای جدیدی را برای استفاده علیه چپ آماده کرد. طبق بررسیدولت، سلاح

 و میلینگتون:

ی ، چپ فرانسه شکست خردکننده1۳۳۷توان استدلال کرد در سال می»

د[ که هیتلر به قدرت برسی کارگر آلمان پیش از آنمشابهی ]با شکست طبقه

ی مردمی تحریک کرده بود، قوایی که جنبش جبههمتحمل شد. امیدها و 

العمل تلف شدند، دستاوردهایش پس گرفته شدند و یک عکس

ی غضبناک در شرف وقوع بود. دیکتاتوری دالادیه که از کارانهمحافظه

ی فراگیرِ احکام گرفت و از طریق استفادهضدکمونیسم زهرآگین مایه می

کارانه و اقتدارگرایانه بود. خود نده محافظهشکلی فزایشد، بهاجرایی اِعمال می

 طورگرایانه، بهحزب رادیکال، با اتخاذ مواضع یهودستیزانه و اجتماعًا واپس

مکان کرد. این امر شبهاتی پیرامون این خیال مشابهی به راست نقل

انگیزد که حزب رادیکال یکی از پدافندهای کلیدی جمهوری در برابر برمی

 (۳۲«)ت.فاشیسم بوده اس

بود که جمهوری  1۳۴۲ژوئن -ها در میآلمانی ۰کریگدانیم، بلیتسطور که میهمان

ی مردمی ، پارلمان جبهه1۳۴۲ هییژو 1۲سوم را نابود کرد، نه راست افراطی فرانسه. در 

                                                      

و  دبین بریتانیا، ایتالیای موسولینی، فرانسه و آلمان نازی به امضا رسی 1۳۳۷قراردادی که در سال 1 

نشین چکسلواکی به خاک آلمان ضمیمه شود. هدف از این قرارداد جلوگیری از توافق شد بخش آلمانی

 اقدامات تهاجمی آلمان نازی بود.

۰ blitzkrieg 

شود ای گفته میگیرکنندهآسا است و اصطلاحاً به حملات نظامی غافلمعنای جنگ برقدر زبان آلمانی به

های زودهنگام بارانلعاده زیاد زمینی و هوایی بر تعداد معدودی جبهه، بمباکه با تمرکز نیروهای فوق

ی نیروهای پیاده و نفوذ به عمق کنندههای گیججاییهای زرهی، جابهها، حرکت سریع یگانفرودگاه
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انه امر او مشتاقتحت به قدرت کامل برای مارشال فیلیپه پتن رأی داد؛ کسی که رژیم

نگار لیبرال، ویلیام اِل کرد. روزنامهی و در هولوکاست مشارکت میها همکاربا نازی

رأی مخالف و  ۷۲رأی موافق،  ۵۶۳قاطعانه بود: »گیری ی رأینویسد نتیجهشیرِر، می

ها و نمایندگان حزب رادیکال، دو حزبی که دو رأی ممتنع. اکثریت سوسیالیست 1۷

د تا کاران پیوستنبه اکثریت محافظهدادند، نسل بود گرانیگاه جمهوری را تشکیل می

 (۳1«.)شمار آرای مثبت را افزایش دهند

به ما توصیه  1۳۳۲ی ی فرانسه در دههدشواری بتوان گفت تجربهبنابراین، به

تنها ، راه شکست فاشیسم است. میانه نه«یک اتحاد موقت بین میانه و چپ»کند می

ماهیت  شود کهتاریخی زمانی تقویت می استقامت نورزید بلکه خیانت کرد. این قضاوت

معاصر را در نظر بگیریم. نمایندگان سیاسی اصلی آن، شامل هیلاری « ی افراطیمیانه»

کلینتون، باراک اوباما، جو بایدن، تونی بلر، گوردون براون، دیوید کامرون، انگلا مرکل، 

ر ن نظم نولیبرالی معاصکنندگاشوند. این افراد ادارهامانوئل مکرون و ماتئو رنتسی می

اعث ها بی بحران حاضر است. اتحاد با کسانی نظیر آنهستند. ناکامی ایشان سرچشمه

عنوان اکنون هست، خود را بهچه که همتر از آنشود راست افراطی حتا راحتمی

 گر واقعی وضع موجود ارائه کند.چالش

«. تکافی نیسخشونت ضدفاشیستی »نویسد گزین چیست؟ میسون میپس جای

طور ضمنی به انتخابی ساده از میان به اما استفاده از چنین عباراتی اشتباه است زیرا

های کوچک جنگجویان خیابانی ضدفاشیست دلالت گرایی، و اتکا بر گروهمردمیجبهه

توقف ای برای مبسیج توده–ای دیگر نیز وجود دارد کند. این در حالی است که گزینهمی

ی ها. این درسی است که مبارزه علیه اتحادیهیابی و راهپیمایی فاشیستانساختن سازم

و مبارزات  1۳۷۲ی نازی در دهه-ی ضد، اتحادیه1۳۳۲ی های بریتانیا در دههفاشیست

 1وتبالی،های فی دفاع بریتانیا و اتحاِد بروبچهمتأخرتر علیه حزب ملی بریتانیا، اتحادیه

 (۳۰در خود نهفته دارند.)

                                                      

ها در جنگ جهانی دوم مکرراً از این تاکتیک استفاده آورد. آلمانیمواضع دفاعی، دشمن را از پای درمی

 کردند. 

1 Football Lads’ Alliances 
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کند، بنا نهادن یک جنبش ضدفاشیستی گونه که تروتسکی استدلال میمانه

عبارت دیگر، به–ی مردمی ی متحد است، نه یک جبههای مستلزم یک جبههتوده

های های سیاسی مختلف چپ، رفرمیستی و انقلابی، و سازمانگردهم آوردن گرایش

ده وجه ساهیچها. این بهستمنظور بسیج علیه فاشیتر، بهطور عامی کارگر بهطبقه

« ی افراطیمیانه»دموکراسی، راهی به ویژه زیرا متحد شدن با سوسیالنیست به

د ها به حمایت دولت متوسل شونرود رفرمیستبراین، بیشتر احتمال میگشاید. علاوهمی

 ی خودیافتهدهد، دولت قدرت فزونینشان می 1۳۳۲ی ی دههطور که تجربهو همان

کار خواهد انداخت. با وجود این، بدون دخالت نیروهای رفرمیستی مهم، علیه چپ بهرا 

 طرز مهلکیهای کارگران بهها در نفوذ به اعماق زندگی و سازمانتوانایی ضدفاشیست

 محدود است.

 بر اساس یکین یپاها از ها، بسیج علیه آنبنابراین، راه شکست دادن فاشیست

کنش بین شده در این مقاله، برهمحال، تحلیل ارائهبااین  ی متحد از چپ است.جبهه

کنشی که سبب ظهور راست بحران، انقلاب و ضدانقلاب را برجسته کرده است؛ برهم

ای که در های تودهافراطی هم در زمان بین دو جنگ و هم امروز شده است. آن جنبش

حریک بعد به تمالی جهانی بهاند، از بحران واکنش به واپاشی نولیبرالیسم پدیدار شده

گر قدرتی نیز هستند که راست ها نمایاناند؛ اما این جنبشارتجاع فعلی کمک کرده

ایم، عصر فاجعه، همچنین عصر گونه که شاهد بودهدهد. همانافراطی را شکست می

–دست آمده است های مهمی بهگیری، پیروزیها است. در سال نخست همهعصیان

سازی کودتا در رهبران طلوع طلایی فاشیستی در یونان و وارونهزندانی شدن 

 (۳۳بولیوی.)

دهد ضدنژادپرستی تبدیل به یک نشان می« جان سیاهان مهم است»اعتراضات 

حده پوستان یا در واقع ایالات متکننده شده است که پا فراتر از اجتماع سیاهنیروی بسیج

که در ینی اتبار، با محاسبهایی افریقاییگذارد. آگوست نیمتس، مارکسیست امریکمی

د کنها انتقاد میژانویه به کاپیتول هجوم بردند، از لیبرال ۶واقع تنها هشتصد نفر در 

 زیرا:
                                                      

 گرای افراطی در بریتانیا که در هواداران فوتبال پایه دارند.های راستها و جریانای از اتحادیهمجموعه
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میلیون نفر از تمامی  ۰۵اهمیت اقدامات شمار قلیلی را... بیشتر از شاید »

 ی پاندمیهها که در بهار و تابستان گذشته، در بحبوحها و دیگر هویترنگ

وکناری در امریکا، برای اعتراض به قتل جورج فلوید ، در هر گوشه1۳ -کووید

ی رغم پاندمی، گونه، علی۰۲۰۲دهند. در سال به خیابان آمدند، نشان می

شان در دوران پاندمی بشر در قعر فرونرفته بود؛ چنانچه برخی با روش انزوای

در هر کدام از این اقدامات،  خواهند چنین باور کنیم. فرصت مشارکتمی

 (۳۴«)1معنای دقیق کلمه نسیم ملایمی از هوای تازه بود.به

توانند با احضار بدیلی مترقی و دموکراتیک برای هایی از این دست میجنبش

زانو درآورند. این تنها شروع بیدار کردنِ قدرتی ها را بهامپریالیسم نولیبرالی، فاشیست

راستی اندازد. اگر این قدرت بهدور میکند و بها جاروب میاست که راست افراطی ر

 هیتلرها تهدیدگر خواهد بود.بسیج شود، بیش از آخرین نسل ریزه

 

 
 ای است از:متن بالا ترجمه

 Callinicos, Alex, 2021, “Neoliberal capitalism implodes: global 
catastrophe and the far right today”, International Socialism 170 
(spring) 

 
 :هاادداشتی

گرگور، جان مک لایش نز،یگرت جنک ،یدانل چاردی. با تشکر از جوزف چونارا، ر۰۷، ص1۳۶۷لوتواک،  -1

 ه.مقال نیا سینوشیپ یدرباره دشانیمف اریرُز و مارک توماس بابت نظرات بس

 .۰۲۰1 نگ،یس -۰

 .۰۲۰1 در،یاسنا -۳

 .۰۲۰1کورتز، -ویاوکاس -۴

 .۰۲۰1 لد،یکورنف -۵

                                                      

 معنای عملی است که موجب تغییریدر لفظ به همان معنایی است که در متن آمده، اما در اصطلاح به1 

 شود.بخش میفرح

http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
http://isj.org.uk/implodes-catastrophe/
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، فصل چهاردهم 1۳۷1 رِر،یدر ش هیفور ۶از  ینیگزارش روشن از شاهد ع کی، ۰۲۰1a سون،یم -۶

 موجود است.

 .1۳۳۴ ،یتروتسک -۷

 .۳۰، ص۰۲۰۲ س،یوید -۷

گر نشاست. ک هیانقلاب و ضدانقلاب در فرانسه و روس کنشاز برهم یقیعم یخیتار یبررس ۰۲۲۲ ر،یمِ -۳

 نیبر اساس ا یاز راست افراط یوالدن بِلو، پژوهش مهم ،ینیپیلیف یسازیو ضدجهان یاسیس-یفکر

 ،ی)اندونز یجهاناز جنوب  یمورد یمطالعهخاطر به ژهیومنبع به نای. ۰۲1۳ بِلو،–نوشته است  کیالکتید

.( ارزشمند است. دو ی تعجب است که شامل مصر نیستمایه. هرچند نیپیلیهند و ف لند،یتا ،یلیش

قدر ه بهاست ک یبدان معن یقیبِلو از روش تطب یاستفاده که،نیا کمیآن عبارتند از:  یضعف عمدهنقطه

و  یرونق طولان دوراندو جنگ،  نبی بحران دوران–اش مطالعاتی هر مورد یخیتار یهادوره نیب یکاف

َاشکال  گرید و سمیفاش نیشکل مناسب ببه تواندینم که،نی. دوم اشودیتفاوت قائل نم -یبرالیدوران نول

 کند. یزگذاریارتجاع تما

 .1۳۳۴هابسبام،  -1۲

 .۵، ص1۳۷1 ر،یمِ -11

 .دیمراجعه کن 1۴۴-1۶۴صص، ۰۲۲۳ کوس،ینیبه کال نی؛ همچن۶۷، ص1۳۷1 ،یگرامش -1۰

 .۰۷، ص1۳۳۷مازوور،  -1۳

مراجعه  ۰۲1۷، پولانزاسبحث مهم اما نه کاملاً بسنده به  کی ی. برا۰۷۶، ص1۳۷1 ،یتروتسک -1۴

 .دیکن

 .دیمراجعه کن ۰۲1۳به استرامن،  یبستر اقتصاد یبرا -1۵

 .۰۷-۰۳، صص1۳۳۷مازوور،  -1۶

 یبهتر در خصوص تضادها ینظرات اجمال یاست: برا زیآماغراق ریمِ ی. نوشته1۰۷، ص1۳۷1 ر،یمِ -1۷

 .دیمراجعه کن 1۳۷۳و استون،  1۳۷۷به هابسبام،  1۳1۴از  شیپ اروپا

 ، بخش دو.۰۲1۷بلوخ،  -1۷

 .۰۵، ص۰۲1۷، پولانزاس -1۳

 . دیمراجعه کن ۰۲۲۴پاکستون،  یبه مرور عال -۰۲

 .1۲۷، ۰، صص۰۲1۷بلوخ،  -۰1

 .۴۲۳، ص1۳۷1 ،یتروتسک -۰۰

 .۴۲۵، ص1۳۷1 ،یتروتسک -۰۳

 .۰۷۷، ص1۳۷1 ،یتروتسک -۰۴
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که جای این، بهسیپل یاتیح یروین کهنیا»برعکس،  وجود،نی. باا۳۳۵، ص۰۲۲1 کوس،ینیکال -۰۵

 کیبر اساس اصول بوروکرات باشد، نامحدود یبا قدرت خودسرانه ژهیو ازیامت یدولِت دارا کیاز  یبخش

 .1۵۰ص ،۰۲۲۴ پاکستون،–«. بود هایاز کردار ناز ییایتالیا سمیفاش ییواگرا نیترعمل کند، مهم

 فیتوص ،یاش از اقتصاد نازکنندهقانع ی. آدام دوز در بررس۳۳۵-۳۳۶، صص۰۲۲1 کوس،ینیکال -۰۶

 . دی، فصل چهارم مراجعه کن۰۲۲۶توز،  ،«یوکار آلمانو کسب میشُرکا: رژ». به کندارائه می یمشابه

و جای –خبر شدم با راً یشده است. اخ بسط دادهطور کامل به ۰۲۲1 کوس،ینیدر کال لیتحل نیا -۰۷

ه است کرد یقدمشیامر پ نیجستار کوتاه درخشان در ا کیدر  کیسجو تریپ -بسی خوشحالی است که

 .دیمراجعه کن 1۳۷۲ ک،سجوی به–

در پاکستون،  یستیفاش یهامیرژ یسازکالیخوب راد اری. به بحث بس1۷1، ص۰۲۲۴پاکستون،  -۰۷

 . دی، فصل ششم مراجعه کن۰۲۲۴

 1۷۵-1۷۵، صص1۳۷1 ،یبه گرامش کیبحران ارگان ی. درباره11۲، 1۲۳، صص1۳۷1 ،یگرامش -۰۳

 .دیمراجعه کن

 هستم. 1۰1-1۳۳، صص۰۲1۶ل، انقلاب منفعلانه در توسِ ریمن مرهون تفس -۳۲

 .1۳۷۴هارمن،  -۳1

 ؛ ترجمه اصلاح شده است.۳۰۲، ص1۳۷۳آدورنو،  -۳۰

 .۰۲1۷، و توز، ۰۲1۴ کوس،ینیکال -۳۳

 .۰۲1۶رابرتز،  -۳۴

 کوس،ینیدر کال« از فاجعه یدر عصر سمیبخش نهم: مارکس»به  نی. همچن۳۲۷، ص۰۲۲۳هارمن،  -۳۵

 .دیمراجعه کن ۰۲۰1و پرادلا،  سیکوولاک

 .۰۲1۳چونارا،  -۳۶

 .۰۲۰1متحده،  الاتیا یداروزارت خزانه -۳۷

 ، فصل دوم.۰۲1۷ تا،ییپال -۳۷

 .۰۲11 کوس،ینیکال -۳۳

معاصر  یارزشمند و آموزنده از راست افراط اریبس یبررس کی ۰۲1۳توماس، . 1۶۶، ص ۰۲1۳بِلو،  -۴۲

 آن است. یستیجناح فاش ژهیودر اروپا، به

 .۰۲۲۵ ،یو هارو 1۳۷۷هارمن،  -۴1

 ، بخش چهار.1۳۷۲، پولانزاس -۴۰

 .۵۳۴، ص۰۲1۷ ا،یاسوریچکو و جا -۴۳

 .نوشتی، فصل ششم و هفتم و پ۰۲1۳بِلو،  -۴۴

 مهم. اریبس ینکته نیجان رُز بابت ابا تشکر از  -۴۵

 .۰1۰-۰1۳، صص۰۲۰۲ ،یپرتوِ -۴۶

 .۰۲1۳اُر،  -۴۷
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 .۰۰۳-۰۰۴، صص۰۲۰۲ ،یپرتوِ -۴۷

 .1۳۷۴ جل،یوَن دِر پ -۴۳

 .1۳۷۳هارمن،  -۵۲

از حد از عبارت  شیب یاستفاده خصوصهشداردهنده در  یمنیا امیپ کی یمطالعه یبرا حال،نیباا -۵1

 .دیمراجعه کن ۰۲1۳امو، به در «ستیپوپول»

 .۳۲۷، ص۰۲۰1 ک،یو پاتنا کیپاتنا -۵۰

 .۰۲۰1و  ۰۲۰۲رابرتز،  -۵۳

 کندیکه استدلال م یپژوهش د؛ی، مراجعه کن۰۲1۷ تا،ییبه پال نی. همچن۳۴، ص۰۲1۳تراورسو،  -۵۴

 .ابدی رییکه ممکن است تغ کندیاما اخطار م ستین یستیآر.اِن در حال حاضر فاش

 .1۳۳۳گوئن،  -۵۵

 .۰۰، ص۰۲۰۲برنر،  -۵۶

 .1۳۳۶لازار،  -۵۷

۵۷- transcript-docs/constitution-www.archives.gov/founding 

و شکست آن  یبازساز یها دربارهپژوهش نیبهتر ۰۲1۳ تسیو گ ۰۲1۴، فونر، ۰۲۲۷ س،یبو وید -۵۳

 هستند.

ان مورد، تو کیانگارانه است، ساده ازاندازهشیب «یبرترپنداردیسف»که برچسب  یلیاز جمله دلا -۶۲

در  ایجورج یآن، دو کرس یدهندهسازمان یاست که رانه پوستاهیس یهارشد دموکراتروبه یاسیس

 تیاقعو نیا گر،یبه ارمغان آورد. مورد د دنیبا یهر دو مجلس کنگره را براکنترل  نیمجلس سنا و بنابرا

ترامپ در  یکه آقا یحتا زمان»، ۰۲۰۲، در نوامبر ۰۲۰۲و فِسندن،  یاست که بنابر کا آورشیتشو

به  تنهای در که– آمدیزانو درمها بهدر شهرها و اطراف آن خواهانیو جمهور دپوستیسف یهاحوزه

 یهمطالع ی. براافتیدست  یدیجد یبه آرا نیمهاجرنش یهادر محله -شد یاو منته یباتشکست انتخا

مراجعه  1۵-1۲، صص۰۲۰۲ س،یویداد به د یدر جنوب تگزاس رو یزیچ نیچگونه چن کهنیا یمورد

 .دیمراجعه کن ۰۲1۷ متس،یبه ن «یبرترپنداردیسف»بر تز  یعال ینقد ی. برادیکن

 .1۲۲، ص1۳۶۳آلتوسر،  -۶۰

مراجعه  ۰۲1۷و  ۰۲1۶ کوس،ینیو دولت به کال هیاش با سرماترامپ و رابطه اتیبا جزئ لیتحل یبرا -۶۳

مراجعه  ۰۲۰1مارکسیستی موشکافانه از سبک سیاسی او به زارتسکی، -برای یک تشخیص فرویدی .دیکن

 کنید.

 .۰۲۰۲bجانسون، -فیادجکل -۶۴

 .1۷-1۳، ص۰۲۰۲ س،یوید -۶۵

 .۰۲۰۲و شاتز،  سیوی؛ د۰۲، ص۰۲۰۲ س،یوید -۶۶

 .۰۲۰1 مز،یتاننشالیفا -۶۷

file:///E:/edited/1400/Aban/final/www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
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 .1۷، ص۰۲۰۲ س،یوید -۶۷

 .۰۲۰1 ن،یچاف -۶۳

 .۰۲۰1 س،یویبارت، سو و د -۷۲

 .۰۲۰۲aجانسون، -فیادجکل -۷1

 .۰۲۰1جانسون، -فیادجکل -۷۰

 .۰۲۰1 در،یاسنا -۷۳

 .۰۲۰1 س،یوید -۷۴

 .۰۲۰1 ست،یاکونوم -۷۵

 .۰۲۰1 ،یدِرک -۷۶

 .۰۲۰1فدور،  -۷۷

 .۰۲۰1فرانکل،  -۷۷

 .۰۲۰1 در،یاسنا -۷۳

 .۰۲۰1فروهر،  -۷۲

که  کندیاستفاده م «یسازیستیفاش»ساز مسأله داً یاز مفهوم شد تایی. متأسفانه پال۰۲۰1 تا،ییپال -۷1

 . دیمراجعه کن ۰۲۰1 شل،یمکرون به م یاشاره دارد. درباره سمیبه فاش زیآمو مسالمت یجیبه گذار تدر

 .۰۲۰1b ون،سیم -۷۰

و  سمیالیرا در امپر سمی. در پژوهش آرنت که فاشدی، فصل دهم مراجعه کن1۳۷۳به آرنت،  -۷۳

 نهفته است. یادیارزش ز د،نکیم یابیشهیر ینژادپرست

 .۰۲۰1b سون،یم -۷۴

 .1۵۷-1۵۳، صص1۳۷1 ،یتروتسک -۷۵

 .1۰۶-1۰۷، صص۰۲1۵ نگتون،یلیو م نزیجنک -۷۶

 .۰۵۴، ص1۳۷۰پاکستون،  -۷۷

 .1۵۴، ص۰۲1۵ نگتون،یلیو م نزیجنک -۷۷
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 .۰۲1۳و هولبورو،  1۳۷۷ ن،ی: پراتدیمنابع مراجعه کن

 .دیمراجعه کن ۰۲۰1 نو،یبه کنستانت ونانی یدرباره -۳۳
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