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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

«گروههای ضددولتی افراطی» را گزارش داد .بر اساس گزارش
این مرکز «پس از انتخابات ،ســیلی از اعتراضات در شهرهای
لیبرال به جنبش شــبهنظامیان یعنی قســمتی از بزرگترین
بخش ضدحکومتی اجازه داد تا خود را برای نخســتینبار از
زمانی که سازمان راستهای افراطی همقسم ( )Oathدر سال
 ۲۰۱۵میلیشیا را عمدتا برای محافظت از شرکتهای متعلق
به ســفیدها در فرگوسن میسوری گســترش داد ،به صورت
قابلتوجهی در کانون توجه شهروندان آمریکایی قرار دهد».
(.)2017 ,Buchanan
با این حال ،ترامپیســم فقط یک افزایش دراماتیک (به معنای
واقعی ،مانند نمایشنامه ،تئاتر) دستور کار راستافراطی (نه کنار
گذاشتن این دســتور کار) در جهت جهانیسازی سرمایهداری
سرکوبگر است که تاریخ آن به ظهور دولتهای ریگان و تاچر در
ایاالت متحده و انگلستان بازمیگردد .در حال حاضر ترامپیسم
و دیگر پاسخهای راستافراطی به بحران سرمایهداری جهانی به
دنبال ایجاد تعادل جدیدی از نیروهای سیاسی در برابر فروپاشی
بلوک تاریخی بیدوام سرمایهداری جهانی است .آنگونه که توسط
گرامشی مورد بحث قرار گرفت ،ممکن اســت ما شاهد ظهور
سزاریسم هستیم که در آن یک شخص کاریزماتیک در جهت
لوفصل یک بنبســت ناپایدار در توازن نیروهای اجتماعی و
ح
سیاسی و یا در مواجهه با یک شکست هژمونیک گام برمیدارد.
گرامشی خاطرنشان کرد یک راهحل سزاری میتواند بدون یک
سزار ،بدون هرگونه شخصیت «حماسی» و نمایند ه برجسته و در
غیاب سرکوب فوری تودههای مردم سر برآورد .در عوض ،ممکن
است شامل اشکال اقتدارگرایانهتری از حکومت پارلمانی باشد
(یا نباشد) ،که این میتواند با یک گسست در برابر نظم مبتنی بر
قانون اساسی ادامه یابد.
ترامپیسم و سایر حرکتهای مشــابه ،تالش متناقضی برای
بازیابی مشروعیت دولت تحت شرایط بیثبات جهانیسازی
سرمایهداری است .دولت -ملتها با تضادی بین نیاز به ارتقای
انباشت سرمایه فراملیتی در سرزمینهای خود و نیازشان به
مشروعیت سیاسی مواجه هستند .در نتیجه ،کشورهای سراسر
جهان در حال تجربه کردن بحرانهای مشروعیت پیچیدهای
بودهاند که سیاســتهای مدیریت بحران ســردرگمکننده و
ظاهرا متناقضــی را ایجاد میکند که در یــک درک واقعی از
عناصر متناقض یا ناسازگار ،همچون یک بحران اسکیزوفرنی
 42ظاهر میشود .این مدیریت بحران اسکیزوفرنیک به توضیح
احیای نیروهای راستافراطی و نئوفاشیستی که لفاظیهای
ناسیونالیســم و حمایتگرایی  43را تشــویق میکنند ،حتی
با اینکه نئولیبرالیســم را ترویج میکنند ،نیز کمک میکند.
ترامپیسم و حرکات مشابه در اروپا و سایر نقاط انحرافات طبقه
سرمایهدار فراملیتی نیستند ،بلکه تجسمهایی از دیکتاتوری
همین طبق ه ســرمایهدار فراملیتی هســتند .بــا وجود رفتار
گستاخان ه و دلقکوار و تمایالت سیاسی نئوفاشیستی ترامپ،
طبقه ســرمایهدار فراملیتی در ایاالت متحده از سیاستهای
نئولیبرالی او خوشحال است 44.در تفسیر معروف استراتژیست
بزرگ نظامی پروس« ،کارل فان کالوزویتس» 45که گفته بود:
«جنگ ،ادام ه سیاســت با ابزارهای دیگر است ،».ترامپیسم و
به درجاتی سایر جنبشهای راستافراطی در سرتاسر جهان،
ادام ه جهانیسازی سرمایهداری با ابزارهای دیگر یعنی از طریق
گسترش یک دولت پلیسی جهانی و بسیج نئوفاشیستی است.
بهرغــم گفتمــان ملیگرایانه ترامــپ ،رژیم ترامــپ مخالف
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

جهانیسازی ســرمایهداری نبوده (خود او عضو ( )TCCیا طبقه
سرمایهدار فراملیتی است) ،بلکه در واقع یک برنام ه نئولیبرالی بر
پایهداروهای استروییدی و «جهانیسازی با روشهای دیگر» را
دنبال کرده که مستلزم تشدید نئولیبرالیسم در ایاالت متحده،
همراه با افزایش نقش دولت در اعطای یارانه به انباشت سرمایه
فراملیتی در مواجهه با رکود و انباشــت بیش از حد  46اســت.
پوپولیسم و حمایت از تولیدات داخلی ترامپ فاقد جوهر و تعهد
سیاسی و تقریبا به طور کامل نمادین اســت ،از این رو اهمیت
لفاظی متعصبان ه او در ارتباط با «الیح ه ساخت دیوار» به صورت
نمادین برای حمایت از یک پایگاه اجتماعی برای آنهایی است که
دولت بتواند رشو ه مادی یا غیرمادی اندکی را برایشان فراهم کند.
چنانکه جامعهشناس فرانسوی «پییر بوردیو»  )۱۹۸۴(47چنین
چیزی را «سرمایه نمادین» نامیده و آن را تحت چنین شرایطی
برای بازتولید حاکمیت مادی طبق ه سرمایهدار فراملیتی و عوامل
آن ضروری معرفی میکند .در واقع یک واکنش شدید بنیادی در
میان طبقات کارگر و تودههای مردم و بیشتر بخشهای متمایل
به ملیگرایی در میان نخبگان و همچنین از پوپولیستهای جناح
راست در برابر جهانیسازی سرمایهداری وجود دارد ،تا آنجا که در
رفراندوم برگزیت در سال  2016و ظهور جنبشهای پوپولیستی
جناح راست در سراسر اروپا مشــاهده شد که خواستار خروج از
روند جهانیسازی هســتند .این تحوالت ،ماهیت بسیار متضاد
سرمایهداری جهانی و عدم اطمینان در مورد جهانیسازی بیشتر
را در برابر تناقضات در حال انفجار و مخالفت گستردهای که ایجاد
میکند ،برجسته میسازد.
برای مثال ،هنگامی کــه ترامپ در ماه مارس ســال 2018
تعرفههای وارداتی فوالد و آلومینیوم و چند ماه بعد ،تعرفههای
بیشــتر را اعمال کرد ،او با بیشتر ســرمایهداران فراملیتی و
الیت سیاســی در ایاالت متحده ،از جمله بســیاری از حزب
جمهوریخواه و حتی بخشهایــی از صنعت فوالد که به فوالد
ارزانتر وارد شــده بــرای تولید محصوالت فــوالدی و نیمه
جامد متکی بودند ،مخالفت کرد .در واقــع ،برادران میلیاردر
راستافراطی کوچ  ،48چندین میلیارد دالر را در برابر تعرفهها
از دست دادند .در عوض ،تعرفهها عمدتا از طرف بوروکراتهای
اتحادیههای کارگری مورد حمایت قرار گرفت؛ حرکت ترامپ
در واقع در مورد تامین رضایت پایگاه اجتماعی شــکنندهاش
در میان طبقه کارگــر بود .همچنین به یــاد بیاوریم که همه
پیشینیان ترامپ از کلینتون گرفته تا بوش و سپس اوباما نیز در
ک شدن به جهانیسازی نئولیبرال،
دوران حکومت خود با نزدی 
تعرفههای خــود را در یک یا چند موقعیــت اعمال کردند .به
طورکلی ،تمایل در جریان در جهت توسعه یک دولت پلیسی
جهانی ،بسیج نئوفافشیستی و مدیریت بحران اسکیزوفرنیک،
قبل از ترامپیسم نیز کامال مشهود بوده و به آن وابسته نیست.
نیازی به ذکر نیســت که ترامپ از پشتیبانی عمیق پنتاگون،
دستگاههای امنیتی ســرزمینی  49و شرکتهای سرمایهگذار
در یک دولت پلیسی جهانی برخوردار است (هرچند در داخل
نهاد امنیتی ملی ،اصطکاک آشکار و نیز اختالفاتی است که به
هیچوجه مختص به دولت ترامپ نیست).
فاشیسم قرن بیستویکم نمیتواند بهعنوان یک پروژه دولت
ملی در این دور ه از ســرمایهداری جهانی درک شود .این نکته
مهمی است ،زیرا بحثهای اخیر در بار ه نئوفاشیسم ،آن را فقط
در قالب چنین واژههایی بیان میکند و بر ناسیونالیسم به عنوان
ویژگی مهم فاشیسم تاکید میکند .با اینحال ،همانطور که

