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تویکم باید اتحادهای
دولت پلیسی جهانی و فاشیسم قرن بیس 
ضدفاشیستی گســتردهای به رهبری طبقه کارگر و نیروهای
مردمی را دربرگیرد.
نفوذ فزاینده احزاب و جنبشهای نئوفاشیســتی ،اقتدارگرا
و پوپولیست جناح راست در سراســر جهان که بیش از همه
ترامپیسم در ایاالت متحده نماد آن اســت ،بحث و جدل در
مورد اینکه آیا فاشیســم دوباره در حال ظهور است را تشدید
کرده است 1.کســانی که با ایده پروژه فاشیسم در حال ظهور
قرن بیستویکم مخالفت میکنند ،فاشیسم نوع قرن بیستمی
را توصیف و ســپس به تفاوتهــای بیــن آن و جنبشهای
راستافراطی در قرن جدید اشاره میکنند .بخشی از مشکل
در تکرار گیجکنند ه واژ ه فاشیسم در دور ه پس از جنگ جهانی
دوم در میان روشنفکران و فعاالن چپگرا و خروش لفاظانه بر
فاشیسم ،در برابر هرگونه اقتدارگرایی یا تهاجم راست است،
در حالیکه تمایزاتــی مهم و همچنین شــباهتهایی بین
فاشیسم کالسیک و جریانات نئوفاشیسم در قرن جدید وجود
دارد .برای من روشن نیســت که بر اساس کدام دلیل مشروع
علمی  -اجتماعی ما باید فرضکنیم طرحهای فاشیســتی در
قرن جدید باید در صورتی از آنچه در قرن بیســتم مطرح شد،
ایجاد شود! اگر تجزی ه و تحلیل تاریخی مبتنی بر آگاهی نظری
کمک میکند تا خطر امکان تبدیل شورشهای راستافراطی
امروزه به فاشیسم را فریاد بزنیم ،در نتیجه این تحلیل تبدیل
به بخشی از مبارزه سیاســی و ایدئولوژیک برای پیشگیری از
چنین پیامدی میشود.

فاشیسم ،چه در شکل قرن بیســتم و چه در نوع نئوفاشیسم
قرن بیســتویکم ،پاسخ ویژه به بحران ســرمایهداری است؛
همانند بحران سالهای دهه  1930و بحرانی که با فروپاشی
مالی سال  2008آغاز شد .سرمایهداری جهانی با یک بحران
اساسی مواجه است که دربرگیرند ه یک بعد ساختاری غیرقابل
مهار ناشی از انباشــت بیشاز حد و یک بعد سیاسی ناشی از
مشروعیت یا هژمونی اســت که در حال نزدیکشدن به یک
بحران عمومی در حاکمیت سیستم سرمایهداری است .ویژگی
طبقاتی فاشیسم همان چیزی بودکه در قرن بیستویکم هم
باقی ماند -طرحی برای نجات سرمایه از این بحران ساختاری
 اما ویژگی تاریخی خاص این سرمایهداری جهانی و بحران آنل توجهی متفاوت از چیزی است که
در این عصر ،بهصورت قاب 
در قرن گذشته بود .همانطور که در ادامه بحث خواهم کرد،
فراملیتی شــدن بخشهای عمد ه ســرمایهداری در سرتاسر
جهان در چارچوب یک سیســتم اقتدار سیاســی مبتنی بر
دولت  -ملت صــورت میگیرد که مجموعــهای از تضادهای
سیاسی و ایدئولوژیکی را ایجاد میکند که سیستم در مدیریت
آنها ناتوان بوده و به ما در درک فاشیســم قرن بیستویکم
یاری میرساند.
من از ســال  2008دربار ه پیشرفت پروژههای فاشیستی قرن
بیستویکم نوشته و هیچگاه اشاره نکردهام که کشورهایی در
جهان وجود دارند که در این زمانه در فاشیســم فرو رفتهاند.
در عوض ،بحران بیسابق ه ســرمایهداری جهانی منجر به یک
قطببندی شدید میان نیروهای انقالبی چپ از یکسو و یک

نفــوذ فزاینــد ه احــزاب و
جنبشهــای نئوفاشیســتی،
اقتدارگرا و پوپولیســت جناح
راســت در سراســر جهان که
بیش از همه ترامپیسم در ایاالت
متحده نماد آن اســت ،موجب
بحث و جــدل در مورد اینکه آیا
فاشیســم دوباره در حال ظهور
است را تشدید کرده است
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