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قرن بـیــــت ویـکـم

پس از نوامبر ســال  2016و با پیــروزی دونالد ترامپ در
انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا ،تحلیلهای زیادی
در مورد ماهیت دولت او نوشــته شــده اســت .برخی از
تحلیلگــران ،دولــت او را هماننــد دیگــر دولتهــای
جمهوریخواه ایاالت متحده یک دولــت طبقاتی ارزیابی
میکنند که با رهبری ابرثروتمندان و «یک درصدیها»،
در روابط خارجی گزینه نظامی برایش در اولویت است.
گزینه نظامی فقط یک انتخاب مدیریتی برای ســلطه بر
کشورهای دیگر نیست بلکه پشتوانه آن ،مجتمع نظامی-
توساز رژیم انباشت سرمایه
صنعتی عظیمی است که سوخ 
در مواقع بحران را متکی به نظامیگری در ســطح جهان
میداند .دسته دیگری از تحلیلگران دولت ترامپ را مانند
برخی دولتهای بهزعم آنها اقتدارگرای آمریکای التین
و یا برخی دولتهای دستراســتی اروپا «پوپولیســت»
میدانند .به باور این عده دولــت ترامپ بر موج نارضایتی
طبقه متوسط و کارگران سفیدپوست سوار شد و توانست
با لفاظی و تهییج احساسات وطنپرستانه علیه مهاجران
به پیروزی برســد .اما به باور «جان بالمی فاستر» استاد
جامعهشناسی و سردبیر نشــریه مانتلی ریویو در آمریکا،
«پوپولیسم» یک واژه «مبهم» و «بیخطر» است که قادر
نیســت واقعیت ماهیت دولت ترامپ را به درستی تبیین
کند .او و برخی دیگر از صاحبنظــران علوم اجتماعی در
تویکم
آمریکا ترامپ را نماینده «نئوفاشیسم» در قرن بیس 
ارزیابی میکنند و در دفاع از این نظر ،استداللهای قابل
توجهی دارند (.)1
به گفته فاســتر در مقاله «این پوپولیســم نیســت»(،)2
تحلیلگران لیبرال جریــان اصلی ابا دارند کــه از واژگان
فاشیسم یا نئوفاشیســم اســتفاده کنند .دلیلشان این
نیست که واژگان مذکور تصاویر وحشتآور آلمان نازی و
کورههای آدمسوزی فاشیسم قرن بیستم را تداعی میکند
و یا اینکه این واژگان توهین سیاسی به شمار میرود ،بلکه
آنها با بیان نکردن این اصطالح قصد دارند ارتباط میان
نظام سرمایهداری و فاشیســم را پنهان کنند .به مانند هر
تحول اجتماعی دیگری کــه در دو مقطع زمانی متفاوت
دارای شــباهتها و تفاوتهایی هســت ،فاشیسم قرن
بیستویکم که آن را با نام «نئوفاشیسم» میشناسیم نیز
از این قاعده مستثنی نیست .دولتهای فاشیستی هیتلر
در آلمان و موســولینی در ایتالیا توسط یک سرمایهداری
ملی با باورهای ناسیونالیستی افراطی حمایت میشدند.
پشتوانه طبقاتی آنها الیههای باالیی طبقه کارگر بود که
خود را متمایز از دیگر الیههای کارگری میدید ،به اضافه
الیههای میانی و پایینی طبقه متوســط که در موقع بروز
بحران اقتصادی معیشت و اقتصادشان تهدید شده بود (.)3
امروز نیز نظام سرمایهداری جهانی با بحرانها و تضادهای
ساختاری و الینحل زیادی روبهرو است که زندگی طبقات
متوسط و کارگری را تهدید کرده است.
از ســوی دیگر ،این نظــام امروز بیــش از پیش خصلت
«جهانی» و «فراملیتی» پیدا کــرده و دیگر دولت -ملت
واحدی نیســت که از صفر تا صــد آن را تعیین کند ،باید
هم به این تحوالت توجه شــود و هم بــه ابزارهای جدید
«پلیس جهانی» برای کنترل اجتماعی که به تعبیر «نوام
چامسکی» در پی «ساختن رضایت» ( )4هستند.
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پانوشت:

 .1از جمله «کریس هجز»
تحلیلگر سایت  Truthdigدر
مورد ماهیت دولت ترامپ
مینویسد« :نئولیبرالیسم آزادی
عد ه زیادی از مردم را به آزادی
عده اندکی فرو میکاهد و
نتیجه منطقی چنین رویکردی،
نئوفاشیسم است .نئوفاشیسم
آزادیهای مدنی را تحت عنوان
امنیت ملی و انگهایی همچون
خائنان و دشمنان مردم ،از
بین میبرد» (مسیر هولناک
نئولیبرالیسم به فاشیسم،
کریس هجز ،ترجمه آزاده
شعبانی ،قلمرو رفاه ،شماره ،45
ص )24
2. This Is Not Populism,
John Bellamy Foster,
Monthly Review, Jun 01,
2017

 .3از همین رو ،دوسوم اعضای
حزب کارگر ناسیونال سوسیالیست
آلمان را کارمندان بخش
خصوصی ،پیشهوران ،تجار،
کارمندان دولت و صاحبان
مشاغل آزاد تشکیل میدادند
(فاشیسم مفر جامعه
سرمایهداری از بحران ،راین
هارد کوئل ،ترجمه منوچهر
فکریآزاد ،نشر توس ،صفحه
.)24
 .4نوآم چامسکی از
اصطالح «ساختن رضایت»
()manufacturing consent
برای بیان تالش رسانههای
گروهی در جهت ایجاد
حس اقناع و رضایت میان
مردم استفاده میکند .برای
مطالعه بیشتر رجوع شود به:
«سرمایهداری و تولید رضایت،
خسرو صادقی بروجنی ،اکرم
پدرامنیا،
www.khosrosadeghy.com

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

73

