بحران و دیگری با تفسیرهای نژادپرستانه و پوپولیستی و آشکارا
راســتافراطی بود .27در حالی که ابدا پیامد فاشیستی چالش
کنونی به ســمت راســتافراطی اجتنابناپذیر نیست ،بسیج
بیشتر نژادپرستی کنونی ،خطر چنین پیامدی را تقویت میکند.
در ایاالت متحده ،راستافراطی و نئوفاشیستها در تالش برای
بازسازی بلوک تاریخی نژادپرستانه سفید هستند که از بازسازی
پس از پایان جنگ داخلــی تا پایان قرن بیســتم تا اندازهای
حکمروایی کرد ،اما به واســطه جهانیســازی سرمایهداری
بیثبات شــده اســت .در اروپا جنبشهای راســتافراطی و
نئوفاشیستی بر مبنای اســتخدام بخشهایی سابقا ممتاز از
میان طبقات کارگر که در شرایط بحران متحمل رنج شدهاند،
به وسیله قربانیکردن مسلمانان ،مهاجران و سایر بخشهای
آسیبپذیر ،بهدنبال مسیری بسیار مشابه ترامپ هستند .آنها
هم مانند ترامپ وعده میدهند کــه وضعیت این بخشهای
بیثبات و ناپایدار  28را تثبیت میکنند .هویت «ملی» که یک
اسم رمز است تبدیل به جایگزینی برای حمایت از نژادپرستی
در برابر قربانیان میشود.
با این حال ،گفتمان احیای ملیت در تضاد شــدید با یکپارچگی
سرمایه فراملیتی و یک سیستم تولید و مالی یکپارچه در سطح
جهانی است که منابع طبقات و اقشار گروههای سرمایهداری و
نخبگان دولتی وابسته به آن اســت .در اینجا یک تمایز مهم در
ارتباط با پروژههای فاشیستی در قرن گذشته و قرن حاضر وجود
دارد .فاشیسم در آلمان و ایتالیا در اوج سرمايهداری دولت -ملت
ظهور کرد و برخی از منافع مادی  -اشتغال و دستمزد اجتماعی
را از طريق ساماندهیهای شرکتی به بخشی از طبق ه کارگر ارائه
داد ،همانطور که نسلکشــی را بر افراد خارج از گروه منتخب
تحميل کرد .در این دوران ســرمایهداری جهانیشــده ،امکان
اندکی برای حصول چنین مزایایی از فاشیسم در ایاالت متحده
یا سایر نقاط وجود دارد ،چنانکه اکنون آشکار شده «منافع ناشی
از فاشیسم» باید کامال روانشــناختی باشد .ازاینرو ،ایدئولوژی
تویکم متکی بر عدم عقالنیت 29است وعدهای
فاشیسم قرن بیس 
برای تامین امنیت و بازگرداندن ثبات که احساسی و نامنطقی
است .این پروژ ه نیازی نمیبیند که بین حقیقت و دروغ تمایز قائل
شود .گفتمان عمومی پوپولیستی و ناسیونالیستی رژیم ترامپ
هیچ ارتباطی با سیاستهای واقعی آن ندارد .اقتصاد ترامپی در
نخستین سال خود ،درگیر مقرراتزدایی ،درهم شکسته شدن
واقعی دولت نظارتی،کاهش شدید هزینههای اجتماعی ،از بین
بردن آنچه کــه از دولت رفاه باقی مانده بود ،خصوصیســازی،
معافیت مالیاتی شــرکتها و ثروتمندان و گسترش یارانههای
دولتی به ســرمایه  -و ب ه طورخالصه ،نئولیبرالیســم مبتنی بر
استروییدها( - 30داروهای هورمونی مورد استفاده در بدنسازی)
شد.
این حقیقتی است که بسیاری از مفسران قدرت تشخیص آن را
از دست دادهاند .سرمایهداران انحصاری آلمان به سمت نازیها
تغییر جهت دادند تا اتحادیههای نیرومند کارگری ،جنبشهای
سوسیالیستی و کمونیست را شکست دهند .اما آنها همچنین
برای گشایش فرصتهای فراوان برای انباشت و رقابت ،از جمله
از طریق گسترش ســرزمینی علیه گروههای سرمایهداری در
کشورهای دیگر نیز به دولت نازی تبدیل شدند .ترامپیسم در
تمایز شدید با این ائتالف سرمای ه ملی آلمان با دولت فاشیست،
تالش کرده تا فرصتهای جدیدی را برای سودآوری در داخل
ایاالت متحده (و در سرتاســر جهان) برای سرمایه فراملیتی

ایجاد کند .کاخ ســفید ترامپ به دنبال جذب سرمایهگذاران
فراملیتی از سراسر جهان برای سرمایهگذاری در ایاالت متحده
از طریق اصالحات مالیاتی کاهنده ،مقرراتزدایی بیســابقه
و برداشــتن برخی از محدودیتهای تعرفهای است که به نفع
گروههایی از هر نقطه از جهان اســت کــه عملیات خود را در
پشت این اقدامات دنبال میکنند .ترامپ در دیدار سال 2018
الیت جهانــی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس ســوییس
اعالم کرد« :اکنون بهترین زمان برای کســبوکار ،مشاغل و
سرمایهگذاریهای شما در ایاالت متحده است» (Bierman,
.) 2018 , A3
یک شرط ضروری برای فاشیسم قرن
بیستم  -و در حال حاضر برای هر نوع
فاشیسم و دولت
فاشیسم قرن بیستویکم -گسترش
توسعهیافته
جنبشهای فاشیســتی در جامعه
مدنی و در برخی موارد ائتالف آنها با
قدرت سیاســی ارتجاعی در دولت
است .اجازه دهید یادآور شویم که جامعه مدنی و سیاسی یک
کلیت واحد است ،هیچ پروژ ه پایدار یا هژمونیکی بدون ارتباط
بین این دو نمیتواند در جامعه وجود داشته باشد .گرامشی در
آســتانه غلب ه فاشیســم ،این نکته را مورد مالحظه قرار داد و
نوشت« :امروز دو دستگاه سرکوبگر و مجازات در ایتالیا وجود
دارد؛ فاشیسم و دولت بورژوایی ،یک محاسبه ساده مطلوبیت
باعث میشود که ما انتظار داشته باشیم طبق ه مسلط در نقطهای
اقدام به ترکیب این دو دســتگاه با یکدیگر کند» .گرامشی به
موضع فرایندهــای اجتماعی به عنوان مثال در کشــورهای
توسعهیافته شامل جامعه سیاســی یا دولت مناسب و جامعه
مدنی اشاره کرد .در حقیقت ،هیچ دولتی ،وجود مرزهای روشن
بین نهادهــای خود و ســایر نهادها را در یــک صورتبندی
اجتماعی در معرض نمایش قــرار نمیدهد ،مرز میان دولت و
جامع ه مدنی یک خط مفهومی مصنوعی است.
تمایز و وحدت بین جامعه سیاسی و مدنی به ما اجازه میدهد
بین اقتدارگرایــی جناح راســت و نئوفاشیســم تمایز قائل
شــویم« .بیل فلچر جونیور»  )2018(31استدالل کرد «رشد
اقتدارگرایی همان چیزی نیســت که فاشیســم نامیده شده
است» .ترامپیسم و سایر رژیمهای نوظهور راستافراطی باید
به عنوان رژیمهای اقتدارگرا یا «استبدادی» شناخته شوند .از
یک طرف ،دقیقا به دلیل اینکه آنها همانند هم نیستند و ما
باید آن دو را از هم متمایز کنیم .اقتدارگرایی به اعمال حاکمیت
به وسیله یک دستگاه سرکوبگر در حال گسترش دولتی برای
مقابله با اهداف ما برمیگردد که میکوشــد تا از طریق فساد
قانونی و فراقانونی ،فضا را برای بسیج مردم از پایین در جامعه
نشــانه این اقتدارگرایی،

مدنی مســدود کند .شاید بارزترین
بازگشت رژیمهای ســرکوبگر راســتافراطی و اقتدارگرا در
ســالهای اخیر در آمریکای التین باشند که با انتقامگیری ،با
کودتای سال  2009در هندوراس شروع و با انتخابات برزیل در
اکتبر سال  2018دنبال شد که کشور را به سمت فاشیسم علنی
و همچنین افزایش سرکوب در سراسر منطقه و بسیج احزاب
راستافراطی و گروههای تجاری هل داد .مرکز این چرخش به
سمت راست در منطقه ،یک سنگربندی مجدد نژادپرستانه،
اقتدارگرا و نظامی برای تحکیم و توســعه قدرت شرکتهای
فراملیتی بوده است.
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در تضاد شدید
با یکپارچگی
سرمای ه فراملیتی
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