در باال اشاره کردم و در مقایسه با قرن بیستم ،گفتمان کنونی
ناسیونالیستی در میان گروههای راستافراطی کامال سیاسی
و ایدئولوژیک اســت ،تا آنجا که محتــوای برنامهای نیروهای
راستافراطی مانند ترامپیســم و دیگران در جستوجوی به
دست آوردن دولت ،گرچه تحت شرایط در حال تغییر بحران و
فروپاشی هژمونی ،قطعا ملی نیست بلكه جهانی است .گروههای
نئوفاشیستی در جامعه مدنی مانند ملیگرایان سفیدپوست
در ایاالت متحده ممکن است یک برنامه ملی داخلی را ترویج
کنند ،اما این گروههای مدنی به طور خودبهخودی به فاشیسم
بهعنوان یک سیســتم نمیانجامند .همانطور که قبال اشاره
کردم برای اینکه فاشیسم ظهور کند ،این گروهها باید با سرمایه
و دولت درهم آمیخته شــود؛ با این حال ،طبقه ســرمایهدار
فراملیتی عالقهای به ناسیونالیسم اقتصادی ندارد.
طبقه ســرمایهدار فراملیتی از لحاظ
آنسوی
ساختاری با ارائه پایگاه خود در سطح
سیاستهای
جهانی ،به گونهای متمایز از بازارهای
هویتگرا در مبارز ه
ملی و مدارهای انباشت مشخص شده
ضدفاشیستی
اســت و به همین ترتیب اعضای آن
منافع و چشمانداز طبقاتی مشترکی را
در پیشبرد جهانیسازی ســرمایهداری و در رقابت با بخشهای
محلی ،ملی و منطقهای سرمایه به اشتراک میگذارند .فراتر از این
منافع طبقاتی مشترک ،طبقه ســرمایهدار فراملیتی هرگز گروه
سیاسی داخلی متحد و یا گروه سیاسی یکپارچهای نبوده است.
رفورمیســتها در میان الیت فراملیتی نگران شکنندگی اقتصاد
جهانی بوده و خواستار اقدامات بازتوزیعی مالیم و مقررات فراملیتی
سیستم مالی جهانی شدهاند .آنها در مورد چشمانداز فاشیسم قرن
بیستویکم ابراز نگرانی کردهاند .با اینحال ،بهنظر میرسد این
رفورمیستها به موازات تشدید بحران ،میدان را از دست میدهند.
شکاف و درگیری داخلی در میان گروههای حاکم به دلیل انحطاط
بلوک تاریخی سرمایهداری جهانی تشدید میشود؛ شکافهایی که
ممکن است فرصتهایی را برای طبقات پایین در جهت ایجاد اتحاد
سیاسی در مبارزه علیه فاشیسم فراهم کند.
مبارزه موفق در برابر یک دولت پلیسی جهانی و

به نظر من ،برای
فاشیسم قرن بیستویکم ،ما نیاز به ایجاد یک جبهه متحد علیه
فاشیســم داریم .اما هرگونه اســتراتژی پیرامون اتحاد گسترده
ضدفاشیستی باید تجزیه و تحلیل واضح و دقیقی از سرمایهداری
جهانی و بحران آن را در جهت مبارزه به رهبری نیروهای مردمی
و طبقه کارگر پیشبینی کند .این مساله ،موضوع الیت سیاسی
لیبرال و رفورمیســت را مطــرح میکند که تا کنون با بیشــتر
واکنشهای راستافراطی به بحران مخالفت کردهاند .الزم به ذکر
است که شکست رفورمیسم الیت و عدم تمایل الیت فراملیتی برای
چالش با غارت و طمع سرمای ه جهانی ،مسیر پاسخ راستافراطی
به بحران را بازکرده است.
یک بحث گستردهتر در این باره است که چرا پاسخ چپ به بحران
تا این حد ضعیف اســت که من نمیتوانم آن را در اینجا بررسی
کنم .کافی اســت یادآوری کنم که به نظر مــن بخش مهمی از
داستان این است که طبقه سیاســیای که در دهههای اخیر به
عنوان عامل طبقه ســرمایهدار فراملیتی در قدرت بوده ،فراتر از
ورشکستگی است ،این طبقه چرخش به راستافراطی را تغذیه
میکند .به موازاتی که الیت شرکتی ،سیاسی و فرهنگی ،مفاهیم
«چندفرهنگی» و «تنوع» را پذیرفتند ،استراتژی آنها برای بیاثر

کردن تقاضاهای عدالت اجتماعی و تحوالت ضدسرمایهداری از
طریق سیاستهای همکاری با این مفاهیم هدفگذاری شد .این
اســتراتژی باعث شده اســت تا زبان طبقات کارگری و مردمی و
ضدسرمایهداری تحتالشعاع قرار داده شود .این کمک میکند تا
طغیانهای مداوم از پایین ،منحرف و از خط خارج شوند ،کارگران
سفیدپوست را به «هویت» ناسیونالیسم ســفید سوق داده و به
راستهای نئوفاشیست کمک کرده است تا خود را از نظر سیاسی
سازماندهی کنند.
اما در مورد آکادمی ،هر ضدهژمونی نیاز به روشنفکران ساختاریای
دارد که متعهد به پروژههای رهاییبخشی باشند که قدرت سرمایه
جهانی را به چالش بکشد .اکثر نخبگان فکری ،مطمئنا در غرب،
در اواخر قرن بیستم به یک پستمدرنیسم تغییر جهت دادند که
دنیایی از «تفاوتها» و تکهتکهشدن بیپایان را جشن گرفتند که
از آن سیاســت جدید هویتیای بیرون زد که در آن سرمایهداری
به «فقط گزینهای دیگر» در میان سیستمهای سرکوبگر متعدد
تبدیل شد .این سیاست هویتی پستمدرن نباید در جهت مبارزه
علیه اشــکال خاصی از استثمار و ســتم که گروههای مختلف با
آن روبهرو هســتند ،آشــفتگی ایجاد کند .ســتمهای قومیتی،
نژادی و جنسیتی ،مسائلی جانبی نیستند ،بلکه شاکله سیستم
سرمایهداریاند .رهایی کلی بدون رهایی از این گونه اشکال ستم،
نمیتواند محقق شود .بههماناندازه این نیز درست است که ریشه
تمام اشکال خاص ســتم در نظم اجتماعی بزرگتر سرمایهداری
جهانی است که همواره این ستمها را بازتولید میکند .د ر حالیکه
هر جبه ه متحد هدف مشخص خود را  -چون حق ایدئولوژیهای
مستقیم و جنبشهای فرهنگی سلف فاشیسم  -دنبال میکند،
ما نمیتوانیم با هژمونی نخبگان لیبرال و روشنفکران ساختاری
آنها که نسبتبه انتقاد رادیکال از سرمایهداری دشمنی دارند،
پیروز شویم.
روایتهای پستمدرن و سیاستهای هویتگرایانه در اواخر قرن
بیستم و اوائل قرن بیستویکم ،نسلی از جوانان را از پذیرش یک
نقد مارکسیستی جدی سرمایهداری در هنگام جهانیسازی آن،
بیگانه کرد .بهترین سیاستهای هویتگرایانه میتواند به دنبال
تحریف نمادین ،تنوع (اغلب به معنای تنوع در بلوک حاکم) ،عدم
تبعیض در نهادهای اجتماعی غالب و حضور و مشارکت عادالنه در
درون سیستم ســرمایهداری جهانی باشد .الیت فراملیتی همگی
مایل بودند چنین سیاستی از «تنوع» و «چند فرهنگی» را بهعنوان
یک استراتژی که اثربخشی آن به اثبات رسیده ،اگر نتوانند کامال
به همکاری بپذیرند ،در هدایت مبارزات تودهای در جهت مطالبات
غیرتهدیدکننده جا بیندازند .ب ه نظر میرســد این موضوع اشتباه
درک شده ،سیاستهای هویتگرایانه ،آنگونه که من و نویسندگان
ذکر شده در باال آنها را درک میکنیم ،ریشههای خود را در استراتژی
گروههای غالب باالیی در جهت رامکردن جنبشهای رادیکال از
پایین و به همکاری پذیرفتن نخبگان در حال ظهور از جوامع تحت
ستم دارد .با اینحال ،این جوامع را نمیتوان از حرکت بازداشت و
طغیان اساسی در همهجا در حال برآمدن است .بهمنظور فراتر رفتن
از چندگانگی مبارزات بخشهای پراکنده و خودبهخودی ،بهمنظور
بازگرداندن این سقوط ب ه سوی یک دولت پلیسی جهانی و به منظور
اعمال هژمونی طبقه کارگر بر چنین مقاومتی ،ما باید یک انتقاد
ریشهای تجدیدحیاتشده از سرمایهداری جهانی و بحران آن را به
عنوان راهنمایی در جهت یک سیاست رهاییبخش طبقه کارگر
مطرح کنیم که بتواند بر پایگاههای اجتماعی خواستاران فاشیسم
قرن بیستویکم پیروز شود.
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