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 Political  سياسی

  
  جان بالمی فاستر: نويسنده

  تيکو پورورزان: برگردان از
 ٢٠١٧ جوالی ٠٩

  ِنئوفاشيسم ِاشغال در سفيد کاخ

٢ 

 يکۀ ساي باشی، خواسته اگر .شود می گستر فرا فالت سراسر در دارد که ھست شوم و دھشتناک چيزی ۀساي

 که را چه آن که نيستم حاضر .بيابم برايش ام توانسته من که است ئیمعنا ترين نزديک اما، اين، نامش؛ه ب ُاليگارشی

 :بود اين بگويم شما به خواستم که چه آن اما، .کنم مجسم نظر در باشد ذاتش است ممکن

 .ايد رفتهقرار گ خطيری بسيار وضعيت در شما

 ١۵ آھنين ۀپاشن ندن،ل جک

  

 اين اگرچه .ِنئوفاشيسم :است کرده النه سفيد کاخ در اکنون ھم نو ايدئولوژی يک بلکه تازه، حکومت يک تنھا نه

 سايد، یم شانه بيستم قرن سی و بيست ھای هدھ در لمانا و ايتاليا کالسيک فاشيسم به معينی موارد در ايدئولوژی

 آغازين ھای ه دھ در متحده اياالت فرھنگ و سياسی اقتصاد ۀويژ که است متمايزی تاريخی ھای ارهرخس دارای اماخود

 کابينه کليدیی اعضا از برخی و وی، مشاورين ترين نزديک جمھور، سئير فرد من، تعبير به  .است يکم و بيست قرن

 ھای هپاي گر بيان ايدئولوژی ناي شناسيک، جامعه وسيعتر منظر يک از .١۶گنجندمی  تعريف اين در درستیب

  .رساند حکومت به را مپتر نالدود که است ھراسی ْبيگانه و نژادپرست ناسيوناليسم و طبقاتی، بنديھای صف انتخاباتی،

 زنان، ن،امھاجر نژادی، شدگان سرکوب عليه توزانه کينه حمالت در اکنون فاشيستی نئو سياسی ِوعملکرد گفتمان

 اين .نمايد میرا  خود روزانه طور به کارگران و گرايان، زيست محيط ھستند، متفاوت جنسی يالتتما دارای که ئیآنھا

 در مطبوعات و اطالعاتی، بنگاھھای و نظامی نيروی دولتی، کارمندان ه،ئيقضا ۀقو کشاندن برای مداوم کمپين با ھمه

 .است شده ھمراه نو سياسی واقعيت و ايدئولوژی اين خط

 پرسی رأی و گالوپ ۀسسؤم تحليل که ھمانگونه دھند؟می  تشکيل کسانی چه را نئوفاشيست ۀديدپ اجتماعی ۀپاي

 بوده انتخابات اين در مپتر اصلی حامی جامعه ميانی ھای اليه است، داده نشان گيری رأی ھای هحوز در .ان.ان.سی

 درآمدی دارای که ئیآنھا ًعمدتا عنیي کارگر، ۀطبق ِبرخوردار بخشھای و متوسط ۀطبق نیئيپا بخش عبارتی، به اند؛

 دارای که آورد دست به را ئیھا آن آراء از ای مجموعه ترمپ .می باشند سال در دالر ۵۶٠٠٠ ميانگين ميزان باالی

 در ًعمدتا و ،دالر ھزار صد تا پنجاه بين ۀ محدود در ويژه به باشند،می  دالر ھزار دويست تا پنجاه بينۀ ساالن درآمد
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 که آورد دست به را ئیھا آن آراء درصد ھفت و ھفتاد ترمپ .باشند می عالی تحصيلی مدرک فاقد که ئیآنھا ميان

 از انتخابات از پيش روز چند که تحليلی در .١٧است بوده بدتر ش پی سال چھار به نسبت شانۀ شد اعالم مالی وضعيت

 کارگران را ترمپ داران طرف از بزرگی خشب که است شده اشاره نکته اين به بود، شده منتشر گالوپ ۀسسؤم سوی

 بخشھای از – ”ماھر آبی-يقه کارگران“ ميان ازً عمدتا که دھندمی  تشکيل سال چھل باالی سفيدپوست مرفه بالنسبه مرد

 پنسيلوانيا، اوھايو، ميشيگن، آيووا،(ايالتی پنج در. ١٨ھستند نقل و حمل و نگھداری، و حفاظت نصب، ساختمان، توليد،

 ترمپ نفع به را انتخابات ترازوی ۀکف و گرفته قرار شده  ١٩ئیزدا صنعت کمربند اصطالح به در که) يسکانسنو و

 ميزان به بوده دالر ھزار پنجاه شان ۀساالن درآمد سقف که ئیھا آن ميان در جمھوريخواھان آراء تعداد نمودند، سنگين

 تعداد به مشابه جمعيتی گروه ميان در ھا دموکرات رأی از عوض، در .است داشته افزايش رأی ھزار سيصد از بيش

 دست به ملی سطح در را عمومی رأی اکثريت بتواند ترمپ که نبود کافی اما، وجود، اين با. ٢٠شد کاسته برابر سه

 .برساند پيروزی به انتخاباتی کالج در را وی که بود کافی قدر ھمين ولی ،٢١آورد

 قويترين ئیروستا دھندگان رأی و آورده، دست به را مردھا و ھا سفيدپوست آراء قاطعی طرز به ترمپ ملی، سطح در

 بيشترين اما داده، ترجيح را جمھوريخواھان کانديدای کاتوليک و پروتستان مذھبيون گروه دو ھر .اند بوده وی حاميان

 بوده ٢٢)انجيلی کليسای هب متعلق(مسيحی ِسفيدپوست ِبنيادگرايان سوی از وی از) درصد ھشتاد به نزديک(حمايت

 انجام .ان.ان.سی سوی از که پرسی رأی يک ۀپاي بر .دادند رأی ترمپ به عمده طور به نيز سابق ھای ارتشی .است

 دست به است کشور مشکل خطيرترين مھاجرت که دارند باور که را ئینھا آ آراء درصد وچھار شصت ترمپ شد،

 ھفت و پنجاه بر بالغ دادند می کشور يک هشمار مشکل را تروريسم که ئیاھ آن ميان در ترمپ آراء تعداد و آورده؛

 تنھا نه که ھايم بود نژادپرستانه پنھان و آشکار اشارات و سخنان شاھد انتخابات دوران سراسر در .٢٣است بوده درصد

 به اش خانواده فرادا و نزديک ْھمکاران سوی از چنين ھم بلکه يافت، می اشاعه يخواھان جمھور کانديدای سوی از

 يھا ناز سياق و سبک به را سفيدھا ۀجويان برتری شعارھای دايم طور به صغير ترمپ دنالد .شدمی  مطرح دايم طور

 در ترمپ تر هپوشيد اندکی ھای هگفت .بود افراطی راست حمايت جلب برای سياسی آشکار اقدام يک که کرد می تئيتو

 .است بوده راستا ھمين در جملگی نيز  ٢۴بارت بريت با فشائتال و مکزيکيھا، و مسلمانھا مورد

 :است آمده گالوپ موقع به گزارش در که گونه ھمان

 را نکته اين دھی رأی الگوھای جغرافيای ،]ناسيوناليست[حزب نامترين بد و ترين وقيح احوال ۀمطالع و بررسی در

 کارمندان و ،ئیروستا مناطق در پروتستانھا را تلرھي آدولف ملی سوسياليست حزب سياسی حاميان که سازد آشکارمی

 دستان یتھ نه و ثروتمندان نه رو، اين از .دادند یم تشکيل شھری مناطق در کوچک ھای هسرماي صاحبان و رتبه دون

 حمايت در کليسا در معينی ھويت به وابستگی نيز مذھبيون ميان در و نداشتند، نازی حزب از حمايت به ای ويژه تمايل

 .٢۵بود مھم ھيتلر از

ًکال ھميلتن، بررسی ۀپاي بر .گنجند یم کلی الگوی اين در ترمپ حاميان که است اين واضح ۀنتيج  شده پذيرفته نکته اين ّ

 و قطعی طور به وی حزب و ھيتلر از که بود) بورژوازی خرده عبارتی به(طمتوسۀ طبق نیئيپا ھای هالي اين "که است

 صاحب کارگران ميان از عمده طور به که نيز را کارگر ۀطبق از اقليتی چنين ھم ھيتلر ."٢۶ودنم حمايت ای کننده نييتع

 خرده يا متوسطۀ طبق نیئيپا ھای هالي سوی از وی از حمايت ۀعمد اما، .کشيد خود دنبال به بودند آبی يقه امتياز

 البته که – بود موجود وضع عليه اصطالح هب و نژادپرست، کارگر، ۀطبق ضدً عميقا ديدگاھی ۀنمايند که بود بورژوازی

 نھا، پروتستا حمايت که بود توانسته چنين ھم ھيتلر  .ساخت ھمآھنگ بزرگ ۀسرماي با را خود ھمه اين رغم به

َآورد دست به نيز را ھا هبازنشست و سالمندان و عليل، ارتشيھای ھا، یئروستا َ٢٧ . 
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 از نه اول قدم در ترمپ از حمايت .است روشن بسيار متحده اياالت در رمپت ۀپديد با تشابھات که بينيم یم ترتيب بدين

 سال در راحتیب يسمترمپ با طبقه اين اگرچه – است دار هسرمايۀ طبق سوی از نه و بوده کارگر ۀطبق اکثريت سوی

 افکار مروج و حامی و راستی دست ًعميقا ای شبکه و صھيونيسم چرای و چون بدون حامی که شد ايجاد ٢٠٠٧

 )ترمپ حکومت در سفيد کاخ ريزی برنامه سئير(َبنن استيو مديريت تحت تارنما اين .است نژادپرستانه و فاشيستی

 وران بھره که زيرا است رسيده سازش به -).م( .سازد ھمآھنگ مريکاا و اروپا در افراطی راست با را خود توانست

 شر از را خود بالفاصله حاکميت به دستيابی از پس تاريخی ورط به فاشيستی حرکتھای .ھستند يسمترمپ حاکميت اصلی

 سرعت به و ساخته رھا اند رسانده مدد قدرت به رسيدن در آنھا به که متوسط ۀطبق نیئيپا ھای هالي تر راديکال بخشھای

 . ٢٨است نموده بروز ترمپ حکومت در پيشاپيش که ئیالگو – يازند می دست بزرگ ۀسرماي با ائتالف به

 است خود به مختص کليدی ويژگيھای دارای امروز ۀمتحد اياالت در پديده اين اما، وسيع، تشابھات اين تمامی رغم هب

 به منحصر شکل يک ھا هزمين از بسياری در .سازدمی  متمايز اروپا در بيستم قرن اوايل در ياناش پيشين از را آن که

 نازيھاۀ حمل گارد با و نبوده، خبری جامگان یئ قھوه يا و جامگان هسيا از جا اين در .است نظير بی خود نوع در و فرد

 خالف جھانی اقتصاد حاضر، حال در. ٢٩ندارد وجود نيز ای جداگانه فاشيستی حزب واقع، در .نيست کاری و سر نيز

 سرمايه ۀسلط تحت ًعمدتا بلکه نداشته، قرار بنياد ملت انحصاری داری سرمايه ۀسلط تحت کالسيک، فاشيسم ۀدور

 .دارد قرار يافته تعميم مالی-انحصاری داری

 در و داشت، قرار بزرگ اقتصادی بحران يک ميان در سی ۀدھ در لمانا کشور جھانی، اول جنگ در شکست از پس

 امروز،ۀ  متحد اياالت مقابل، در .بود اروپا بر اش امپرياليستی و اقتصادی ھژھمونی برقراری جھت تالشش تجديد حال

 بوده ھمراه اقتصادی رکود با که نموده تجربه را امپرياليستی افول از درازی ًنسبتا ۀدور جھان، بر ديربازش ۀطسل با

 در که شعاری سفيد، کاخ "مريکایا نخست" ِسياست .داشت خواھد ھمراه به را متفاوتی سير زمينه پيش اين .است

 ناسيوناليسم باززايشی شکل "کنار در گرديد، ارتکر بارھا ترمپ سوی از جمھوری رياست سوگند مراسم سخنرانی

 ۀ سلط برقراری دنبال به بلکه نگرفته، ھدف را آن ھای همستعمر يا و اروپا بر سلطه اما، فاشيستی، خصلت با" افراطی

 .بينجامد "٣٠امپرياليسم ۀمرحل بارترين مرگْ به بالقوه"تواند می که بوده جھان سراسر بر عيار تمام

 سفيد کاخ .کند می انکار را آن سفيد کاخ که واقعيتی – است ِنئوفاشيسم تفاوتھای ديگر از اقليمی راتييغت بحران وجود

 يخواه، جمھور حزب)فسيلی انرژی(نفتی ۀسرماي جناح ھمراھی به و اتکاء با واقعی، مشکل اين به پرداختن جای به

 حاکميت اين .ندارد واقعيت انسانی فعاليتھای از شینا اقليمی راتييتغ که است نموده اعالم صالحيتی گونه ھيچ بدون

 نگرانی رابطه اين در .کند نفی را علمی ۀجامع نظر اتفاق و ايستاده جھان تمامی برابر در رابطه اين در که است مصمم

 نيمه"هب ثانيه سی را  ٣١جھان میوات انھدام ساعت تازگی به که شده ابراز میوات دانشمندان بولتن سوی از عميقی ھای

َخردناباوری گونه اين که دليل اين به ًصرفا کشيده، نزديکتر  "شب  داده تعميم نيز میوات ھای سالح به که بسا چه ِ

 .٣٢شود

 تعميم اما، است، سفيد کاخ در موجود گرايش از درستی تحليل ِنئوفاشيسم که بپذيريم باال در شده ارايه داليل به اگر حال

 نئو ًکامال ِدولت که آن از پيش. بود خواھد نادرستی امر متحده اياالت در موجود دولتی اهدستگ تماميت به تحليل اين

 ارتش، مدنی، بوروکراسی ھا، دادگاه کنگره، که بايد می کند عمل خويش آميز خشونت شرايط اساس بر بتواند فاشيستی

 و ھا رسانه شامل – شودمی  ناميده" ٣٣دولت ايدئولوژيک ابزارً"غالبا که را چه آن و محلی، و ايالتی حکومتھای

 حاضر شرايط در که نيست ترديدی اما، حال، اين با .٣۴درآورد خويش خط درون به – آموزشی ھای هسسؤم

ّکليت سطح در اکنون ما .است گرفته قرار مخاطره در متحده اياالت در ليبرال يا داری هسرماي دموکراسی  سيستم ُ
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 و دولت چارچوب در زمان، ھم .٣۵داريم قرار" فاشيستی اپيش ۀمرحل" در فالک، چاردري عبارت از استفاده با سياسی،

 .دارد وجود کماکان قانونی ۀيافت سازمان مقاومت ایھ هپاي مدنی ۀجامع

 مديريت ۀ عمد ۀشيو دو از يکی بلکه نبوده، سياسی ناھنجاری يا و کژی يک روی ھيچ به فاشيسم که نکته اين درک

 حياتی امری اند گرفته خدمت به ھمواره داری هسرماي ۀرفت پيش کشورھای در حاکم طبقات که است جامعه سياسی

 العموم علی امپرياليستی، ۀعمد تھای قدر ويژه به سو، اين به نوزدھم قرن اواخر از داری سرمايه دولتھای. ٣۶است

 و گرايشھا ميان تعادلی مبين شکلی به که – اند گرفته کار به جامعه سياسی مديريت برای را ليبرال دموکراسی شکل

 به شده، داده دولت به که ای بالنسبه استقالل رغم به دار، هسرماي ۀطبق آن در که است بوده اجتماعی ِمتعارض بخشھای

 مفھوم در که دموکراسی ليبرال .کند اعمال را خويش ھژھمونی که است قادر اقتصادی لوکنتر داشتن دست در ۀواسط

 است؛ آورده فراھم  ٣٧ساالری نگر توا رشد برای را وسيعی ميدان نيست، دموکراتيک وجه ھيچ به نهخواھا برابری

 از وسيعتری ھای هتود به امتياز دادن مبين که دموکراتيکی حقوق و اشکال وجود ۀواسط به خود حال عين در اما،
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