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آنچه در ادامه میآید ،مقالهای علمی است که از منظر دانش اقتصاد سیاسی و جامعهشناسی
سیاســی به تحلیل کالن رویدادهای سیاســی و اقتصادی دهههای اخیر در سطح جهانی
پرداخته و نئوفاشیسم را در ارتباط با نئولیبرالیسم و جهانیسازی سرمایهداری مورد تجزیه
و تحلیل قرار داده و به روشنی نشان میدهد بدون شــناخت نئوفاشیسم و نئولیبرالیسم،
شناخت ماهیت و روند تحوالت و پدیدههای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جهان
کنونی ممکن نیست.
با توجه به حجم بــاالی این مطلب،
الزم اســت ابتــدا چکیــدهای از
یادداشت مترجم
مهمترین موضوعات مورد بحث در
آن بیان شود .این مقاله بر ترامپیسم
بهعنوان سمبل نئوفاشیسم متمرکز
است و نشان میدهد بهرغم نمایش
تبلیغاتی ترامپ در ارتباط با ملیگرایی و ،....دولت او به عنوان
نماد نئوفاشیسم قرن بیستویکم بر سرمای ه فراملیتی اتکا دارد،
در حالی که فاشیسم قرن بیستم بر ســرمایه ملی متکی بود.
نویسنده ،شکلگیری یک دولت پلیســی جهانی را بهعنوان
پیامد جهانیسازی و نئولیبرالیســم در سیستم سرمایهداری
جهانی کنونی نشــان میدهد .در بخشی از مقاله در این مورد
آمده است:
«دولت پلیسی جهانی شامل سهگانه نیروهای راستافراطی،
اقتدارگرا و نئو فاشیســت در جامعه مدنی ،قدرت سیاســی
ارتجاعی در دولت و ســرمای ه شــرکتهای فراملیتی ،بهویژه
سرمای ه مالی سفتهباز ،مجتمعهای امنیتی -نظامی و صنعتی
و صنایع استخراجی است که هر س ه آنها به نوب ه خود به سرمایه
با تکنولوژی باال یا دیجیتال وابسته و درهم آمیختهاند».
نظریات «پییر بوردیو» جامعهشــناس فرانسوی در ارتباط با
معرفی «هویت»های اجتماعی جدید به عنوان عامل و محرک
تحوالت اجتماعی به جای طبقات اجتماعی ،در این مقاله مورد
نقد قرار میگیرد و نشــان داده میشــود چگونه دیدگاههای
هویتگرایانــ ه پســتمدرن میتواند به انحرافشــناختی و
جهتگیری نادرســت در مبارزات اجتماعی انجامیده و مورد
سوءاستفاده نئولیبرالیسم و نئوفاشیسم قرار گیرد.

همچنین پایگاه مادی و اجتماعی نئوفاشیسم در مقاله مورد
بحث قرار میگیرد و نشــان داده میشــود چگونه ســرمایه
فراملیتی میکوشد تا عالوه بر اقشــار میانی جامعه ،بهویژه از
بخشهایی از طبقه کارگر سفیدپوســت و ممتاز نیز بهعنوان
پایگاه اجتماعی خــود بهرهبرداری کند .مقالــه تمرکز قابل
توجهی بر بحث هژمونی با اشاره به نظرات آنتونیو گرامشی دارد
و از آن در تحلیل رویکردهای سیاسی ترامپیسم و نئوفاشیسم
استفاده میکند .از نکات مهم دیگر این مقاله ،تحلیل تحوالت
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فناوری در ساختار سیستم سرمایهداری در عصر جهانیسازی
و نئولیبرالیسم و چگونگی استفاده گسترده از آن در راستای
مهار و ســرکوب اعتراضهای مردمی از سوی حاکمیتهای
نئوفاشیستی مانند ایاالت متحده است.
****
«بحران کنونی ...به آنچه که «بحران اقتدار» نامیده میشود،
مربوط است .اگر طبق ه حاکم اجماع خود را از دست داده باشد،
یعنی دیگر مدتهاست که «رهبر» نبوده بلکه تنها «مسلط»
باشــد ،تنها نیروی زور را اعمال میکند کــه این دقیقا یعنی
تودههای عظیم از ایدئولوژیهای سنتی خود جدا شده و دیگر
به آنچه قبال به آن اعتقاد داشتند ،اعتقاد ندارند و ....بحران دقیقا
در این واقعیت اتفاق میافتد که شــیو ه قدیمی در حال مرگ
است و مســیر جدید نمیتواند متولد شود ،در این دور ه فترت
انواع مختلفی از نشانههای وحشتبار ظاهر میشوند».
ســرمایهداری جهانی با یک بحران
ذاتی روبهرو اســت که دربرگیرند ه
    آنتونیو گرامشی
یک بعد ساختاری ناشی از انباشت
بیــش از حــد و یک بعد سیاســی
مشروعیت یا هژمونی آن است که در
حال نزدیک شــدن به یک بحران
عمومی در حاکمیت سیستم سرمایهداری است .فاشیسم ،چه
در اشکال قرن بیستم یا بیســتویکم ،پاسخی ویژه به بحران
سرمایهداری است .ترامپیســم در ایاالت متحده ،برگزیت در
انگلستان ،بلسوناریسم در برزیل ،افزایش نفوذ فزایند ه احزاب و
جنبشهــای نئوفاشیســت و اقتدارگرا در سراســر جهان،
نشاندهند ه پاسخهای راســتافراطی به بحران سرمایهداری
جهانی است.
بین پروژههای فاشیســتی قرنهای  20و  21شــباهتها و
همچنیــن تفاوتهای زیادی وجود دارد .فاشیســم ســابق
دربردارنده درهمآمیختگی قدرت سیاسی ارتجاعی با سرمایه
ملی بود ،در حالیکه فاشیسم اخیر شــامل درهمآمیختگی
سرمایههای فراملیتی با قدرت سیاسی ارتجاعی و سرکوبگر و
بیانگر دیکتاتوری سرمایه فراملیتی است .مبارزه در برابر این

