جهانی است ،چنین عملیاتی علیه جنبشهای عدالت اجتماعی
کنونی رایج در سراسر جهان معمول است.
بحثهای کالســیک و جاری در بار ه فاشیسم بر توسعهطلبی
نظامی ملی نیز تاکید دارند .ما در واقع شاهد یک نظامیگری
فزایند ه سریع هستیم که دربردارند ه افزایش استقالل و قدرت
ارتش ،در ایاالت متحده و در بســیاری از کشورها در سراسر
جهان اســت .اما من اعتقــاد دارم که مفهوم دولت پليســی
جهانی ،جایگاه تحليلــي بيشــتري دارد و در بحث در مورد
ماهيت میلیتاریسم کنونی جهاني از ابعاد وسیعتری برخوردار
است .نظم جهانی بهعنوان امری یکپارچه ،به طور فزایندهای
سرکوبگرانه و اقتدارگرایانه است و اشکال خاصی از دولتهای
استثنایی ملی یا طرز حکومتهای ملی ،از جمله فاشیسم قرن
بیستویکم ،بر اســاس تاریخچههای ملی و منطقهای خاص،
نیروهای اجتماعی و طبقاتی ،شــرایط و ارتباطات سیاســی
توســعه مییابند .با اینحال ،نظامیسازی شهرها ،سیاست و
فرهنگ در کشورهایی چون ایاالت متحده و اسراییل ،گسترش
جنبشهای نئو فاشیســتی در آمریکای شمالی و اروپا ،ظهور
رژیمهای اقتدارگرا در ترکیه ،فیلیپین و هندوراس ،از درگیر
شدن این کشــورها در شــبکههای جنگ جهانی و انباشت
فراملیتی نظامی یا اقتصاد جهانی جنگ ،جداییناپذیر است.
بگذارید دوباره تکرار کنیم که جامع ه
ترامپیسم
مدنی و سیاســی یک کل یکپارچه
و فاشیسم قرن
هســتند ،هیچ پــروژ ه پایــدار یا
بیستویکم
هژمونیکی نمیتوانــد بدون ارتباط
متقابل بین این دو وجود داشته باشد.
در ایــاالت متحده ،یک شــورش
نئوفاشیستی را میتوان به بسیج راستافراطی مربوط دانست

که در آغاز بحران هژمونی ناشــی از مبارزات جمعی دهههای
 1960و  1970آغاز شــد و بهخصوص ریشــههای آن را در
مبــارزات آزادی بخش سیاهپوســتان و شــیکاگو و ســایر
جنبشهای مبارز توســط مردم جهان ســوم ،فمینیستها،
طرفــداران آزادی همجنسگرایــان ،مبــارزات ضدجنگ،
ضدفرهنگی و مبارزات طبقه کارگر ردیابی کرد 37.جنبشهای
فاشیستی از زمان تغییر قرن در جامع ه مدنی و در نظام سیاسی
توسط جناح راست حزب جمهوریخواه گسترش یافت.
ترامپ ثابت کرد که میتواند شخص کاریزماتیکی باشد که قادر
است نیروهای نئو فاشیستی نامتجانس متشکل از نژادپرستان
سفیدپوست ،ملیگرایان سفید ،شــبه نظامیان و نئونازیها
و کوکلوکسکالنهــا  38تا راســتهای افراطی همقســم،39
جنبش میهندوستان ،40بنیادگرایان مســیحی و گروههای
پارتیزانی ضدمهاجر را تحریک کرده و تشجیع کند .الفزنی
عظمتطلبانه ترامپ ،لفاظی پوپولیســتی و ناسیونالیستی او
و گفتمان نژادپرستانه آشکار او به تشــویق و تشدید حرکات
و احساسات ضدمهاجر ،ضدمســلمان ،ضدسیاه و احساسات
بیگانههراســی انجامید و آنها به درجهای اقدام به کنشگری
کردند که طی دهههای گذشته هیچگاه چنین جایپایی که
در کاخ سفید و دولت ترامپ و حکومتهای محلی در سرتاسر
کشور پیدا کردند ،مشاهده نشده اســت .شبهمیلیتاریسم در
بسیاری از این ســازمانها گســترش یافته و با سازمانهای
سرکوبگر دولتی همپوشانی یافته است .بهعنوان مثال ،دولت
حزب جمهوریخواه در ایالــت اورگان در جهت تامین امنیت
امور خود ،دست میلیشیای مسلح جناح راست را باز گذاشت
(مرکز حقوق و رفاه اجتماعی جنــوب  -41فاقد تاریخ) .مرکز
حقوق و رفاه اجتماعی جنوب ،مجموعا  954گروه نفرت را در
سال  2017نســبت به  917مورد در سال قبل و  689مورد از
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

ترامپ ثابت کرد
میتواند شخص
کاریزماتیکی
باشد که قادر
است نیروهای
نئو فاشیستی
نامتجانس را
تحریک کرده و
تشجیع کند
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