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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

صفــوف پرولتاریا را تجربــه میکردنــد ،نمایندگی میکرد.
جنبشهای فاشیســتی ،گروههای حاکم را قادر ساخت که با
موفقیت به رقابت با احزاب تودههای طبق ه کارگر برای اتحاد با
اقشــار متوســط و خرده بورژوازی بپردازند ،هرچند که این
جنبشها از میان طبق ه کارگر نیز نیرو جذب کردند .این اقشار
بهعنوان پایگاه اصلی اجتماعی جنبش فاشیستی ،ابزارهایی در
دست طبقات سرمایهداری ملی شدند که تالش میکردند تا
بحــران ســرمایهداری را حــل کننــد .طبقــ ه متوســط و
خردهبورژوازی ،اقشاری هستند که وســیله معیشت خود را
دارند ،بنابراین نیازی به فروش نیروی کار خود به سرمایه ندارند،
در میان آنها ،مغازهداران کوچک ،کسبه ،صنعتگران مستقل و
حرفهای ،خانوادههای کشاورز و دیگر تولیدکنندگان کوچک
کاال قرار دارند .این اقشار به جیبهای کوچک در هستههای
سرمایهداری جهانی تبدیل شــدهاند ،زیرا پرولتریزه شدن در
نیمه دوم قرن بیســتم ،بهویژه در عصر جهانیســازی شتاب
بیشتری گرفته است .با اینکه تجزی ه و تحلیل خردهبورژوازی در
ارزیابی فرایندهای سیاسی کنونی از اهمیت برخوردار است اما
این طبقه برای شکلدادن به تودههای منتقدی که بتواند پایه
اجتماعی پایدار برای فاشیسم قرن بیستویکم را برای پیروزی
فراه م کند ،از شمار کافی برخوردار نیست.
امروزه این نقش در هستههای ســرمایهداری جهانی توسط
برخی بخشهــای طبقه کارگــر بازی میشــود .طرحهای
فاشیستی قرن بیســتویکم در جســتوجوی سازماندهی
به یک پایــگاه تــودهای در میان بخشهــای تاریخی خاص
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طبقه کارگــر جهانــی مانند کارگران ســفید در شــمال
و الیههای متوسط شــهری در جنوب اســت که در معرض
ناامنــی فزاینده ،تحــرک روبهپایین و بیثباتــی اقتصادی و
اجتماعی قرار گرفتهاند .فاشیســم قرن بیستویکم همانند
سلف قرن بیست خود ،به ســازوکار روانشناختی انتقال ترس
انبوه و اضطراب در زمان بحران حاد ســرمایهداری به ســوی
اجتماعات قربانی مانند کارگران مهاجر ،مسلمانان و پناهندگان
سیاســی در ایاالت متحده و اروپا ،مهاجران جنوب آفریقا در
آفریقای جنوبی ،مســلمانان و کاستهای  21پایینتر در هند،
فلسطینیها در فلسطین یا جمعیت تیرهپوستتر و بهصورتی
نامتناسب جمعیت فقیرشده در برزیل وابسته است .نیروهای
راســتافراطی این پروژه را با اســتفاده از توفــان عظیمی از
بیگانههراسی دنبال میکنند ،ایدئولوژیهای گیجکنندهای که
دربردارند ه برتری نژادی  /فرهنگی ،گذشت ه ایدهآل و افسانهای،
فخر فروختن به هزاران ســال تمدن گذشته ،فرهنگ نظامی
و مردانه است که حتی جنگ ،خشــونت اجتماعی و سلطه و
تحقیر بهجای همدلی برای کســانی که بیشــتر آسیبپذیر
هســتند را طبیعی جلوه میدهد و حتی پرزرقوبرق و فریبا
به نمایش درمیآورد .راهحل این جنبه از نئوفاشیســم ،وعده
بازگشــت یا معکوسکردن تحرک اجتماعــی روبهپایین و
ناپایداری اجتماعی در جهت بازگرداندن میزانی از احســاس
ثبات و امنیت است.
البته این گفتمان مســتدل در بار ه فاشیسم قرن بیستویکم،
ویژگیهای مشترک بسیاری با فاشیسم کالسیک قرن بیستم
دارد ،از جمله آنچه آمبرتو اکو  22به عنوان «آیین سنت»« ،ترس
از تنوع» ،یــک حصار ذهنی ،حس محرومیــت از یک هویت
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اجتماعی روشن« ،پوپولیسم گزینشی» و «زبان دیکتاتوری»
اورولی توصیف کرده است ( .)1995 ,Ecoبا این حال ،همانطور
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

که من تاکید کردم ،این عناصر گفتمانی و عاطفی در شرایط
بسیار متفاوت و در یک لحظه تاریخی متمایز در سرمایهداری
جهانی رخ میدهند .با توجه به مردانهسازی 24شدید ،اگرچه
در اینجا محل بحث کامل نیســت ،تحقیر زنــان به طورکلی
و سوءاستفاده جنســی ترامپ (و « »Duterteدر فیلیپین و
ســایرین) تقریبا بهنظر میرســد نقطهای بهنفع او در میان
پایگاه سرسخت اوست .این پدیده ممکن است به نوعی بیانگر
توسعه چیزی باشد که در واقع ترس از اخته شدن اجتماعی و
اقتصادی است .شاهد مشهور در مورد تحقیر به جای همدردی
در مورد کشورهای فقیر ،استفاد ه ترامپ از عبارت «کشورهای
شبیه به مستراح» ،25دستانداختن یک خبرنگار معلول و غیره
است .این امر بیش از یک بســط تحلیلی برای مربوطکردن
چنین نمایشهای عمومی با فرایندی نیست که به وسیله آن
سیاستهای تجاوزکارانه و سرکوبگرانه درباره این گروههای
آســیبپذیر را برای ایجاد مشــروعیت گفتمانی یــا روانی-
اجتماعی یک پروژه نئوفاشیستی در برابر عقل سلیم کسانی که
پایه اجتماعی تودهای آن را فراهم میکنند .همپوشانی زیادی
بین ایدئولوژیهای بازسازی ملی ،خلوص ملی  /نژادی و نوعی
جذبه و شهرت معنوی قهرمانگرایی وجود دارد که فاشیسم
قرن بیستم را توصیف میکند (اگرچه در مورد ترامپ ،دومی
بیشتر بیانگر شهرتطلبی خودشیفتهوار افراطی و خودخواهانه
تویکم مانند سلف خود فاشیسم
اوست) .فاشیسم قرن بیســ 
قرن بیستم ،ترکیب زهرآگین خشــونتباری از ناسیونالیسم
ارتجاعی و نژادپرستی است« .بندیکت آندرسون» 26استدالل
میکند کشور یک «جامعه سیاســی خیالی» است که در آن
صرفنظر از نابرابری و استثمار واقعی موجود« ،ملت همیشه
به عنوان یک رفاقت عمیــق افقی» در نظر گرفته میشــود
(.)16-1983,15,Anderson
«کالینیگوس» در همین راستا استدالل میکند نژادپرستی
به کارگران گروههای قومی و نژادی مسلط ،به جای شناخت
واقعیت وجودی رنج و ســتم ،راهحل خیالی برای تضادهای
واقعی و شناخت را ارائه میکند ،اگرچه راهحل آن دروغی بیش
نیست ( .) Callinicos 38 ,1983پروژههای نئوفاشیستی که
اکنون در حال افزایشاند ،دقیقا چنین ترکیبی از ملیگرایی
و نژادپرستی را در تالش برای ســازماندهی بخشهای بهتر
طبقه کارگر که بیثباتســازی اجتماعی و اقتصادی در برابر
جهانیسازی ســرمایهداری را تجربه میکنند ،ارائه میدهد.
احــزاب و جنبشهای مرتبط با چنیــن پروژههایی ،گفتمان
نژادپرستانهای را درپیشگرفتهاند که کمتر رمزگذاری شده و
کمتر از سوی گفتمانهای سیاستمداران جریان اصلی بهمیان
گذاشته شده است ،گفتمانی که در آن اقلیتهای نژادپرست،
اقلیتهای قومی یا مذهبی ،مهاجران و پناهندگان را بهویژه به
عنوان قربانیان هدف قرار میدهند.
نکته مهم این است که بدتر شدن شرایط اجتماعی -اقتصادی
ب ه طور خودکار به واکنش نژادپرســتانه منجر نمیشود .برای
این منظور باید توسط عوامل سیاســی و سازمانهای دولتی
تفسیری نژادپرستانه  /فاشیستی از این شرایط صورت گیرد .به
عنوان مثال ،ترامپیسم تنها نشاندهند ه چنین تعاملی است.
در اینجا میتــوان توجه زیادی به درک ایــن واقعیت کرد که
در مبارزات انتخاباتی ریاستجمهوری سال  2016هر دو نفر،
«برنی ساندرز» و «دونالد ترامپ» به یک پایگاه اجتماعی یعنی
کارگران ناراضی فراخوان دادند؛ یکی از آنها با تفســیر چپ از

