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 ترامپ، فاشیسم و متافیزیک دموکراسی

 نویسنده: راب ویلکی

جمهور ترامپ فاشیست است یا نه. این پرسش به این دالیل باز مطرح شده  بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا رئیس
َفَشل کردن  گذاری و قطع سرمایههای وی جهت  تالشآرایی نیروهایی فدرال در شهرهای ایاالت متحده؛  نظر به صفاست: 

تجلیل او از های او در راستای مجرم جلوه دادن معترضان؛  وقال داداعتبار ساختن رأی پستی؛  ی پست ایاالت متحده و بی اداره
ی این پیام که شاید در  و مخابرهطلبان ]نژادی[؛  سر باز زدن او از محکوم کردن برترینگاران؛  حمالت فیزیکی به روزنامه

 انتخابات دولت را تحویل ندهد.صورت شکست در 

است، اما فاشیست نیست و اگر « اقتدارگرا»گفت که گرچه ترامپ  اینک دموکراسی!ی  نوام چامسکی در گفتگویی با رسانه
مبتنی بر این اصل است »استدالل چامسکی این است که فاشیسم ایم.  زیادی به او لطف کردهچنین عنوانی را به او اطالق کنیم 

او «. را تجاریهای  از جمله مجتمعچیز را کنترل کند ...  رهبرِی رهبر و حزب حاکم باید اساسًا همهکه دولت قدرتمند تحت 
 «.کنند حکومت را کنترل میاند که  های تجاری تقریبًا برعکس است ... این مجتمع»ایاالت متحده تحت لوای ترامپ که گفت 

ترین دولت  چامسکی تحلیلی سیاسی، نه طبقاتی، از فاشیسم ارائه کرده است و نسبت به جایگاه ایاالت متحده در مقام عمده
گاه است.  دارانه سرمایه مفیدتر  در مقابل، خوانش تاریخی و ماتریالیستِی تروتسکی از فاشیسم بسی امپریالیستِی در بحران ناآ

واکنشی سیاسی « فاشیسم»ی خوانش تروتسکی،  بر پایهاست برای پرداختن به این پرسش که آیا ترامپیسم فاشیست است یا نه. 
داری قرار  ی ُفرمی سیاسی خارج از سرمایه مثابه کند، چیزی که اساسًا آن را به های بزرگ را قبضه می نیست که کنترل تجارت

ترین  سبعانهداری از طریق  وجود سرمایهداری، کوششی برای استمرار بخشیدن به  از تداوم سرمایهعبارت است »بلکه، دهد.  می
 (ی تروتسکی آخرین مقاله«. )ترین اقدامات و حیوانی

، شنل پوسِت خز و تاِج هفرپادشاهی در منصب کنند  لوحان فکر می ساده»نویسد،  گونه که تروتسکی راجع به فاشیسم می همان
پادشاه ها.  چیزی نیست جز ارتباط متقابل بین آدمپادشاهی منصب ، در واقع. وجود دارد او ، در گوشت و استخوانپادشاه

به ( چیست؟سوسیالیسم  ناسیونال)« است یافته بازتابها نفر در شخص او  های میلیون منافع و قضاوتپادشاه است چون 
او در مورد ترامپ، یابد.  اساسًا توسط زیربنا تعّین می –گیرد  های گوناگونی که به خود می فارغ از شکل –عبارت دیگر، روبنا 

ی  در دورهها،  ی توده ثروت انباشته رغم افزایش آورد، تضادهایی که به را به بیان درمی داری آمریکایی تضادهای سرمایه
 (.سود ایاالت متحده پیش از کوویدنرخ »مایکل رابرتس، های سود گیر افتاده است ) ای از نزول نرخ طوالنی

در جهت استثمار کارگران در بحران قرار « دموکراتیک»است که وقتی ابزارهاِی عاّدِی « دولت قوی»رین شکل ت فاشیسم افراطی
را  –ی سرمایه است  که اقتضای سلطه –« بازار»اجتماعًا مخّرب « تعدیالت»د و وقتی نیاز است کارگران مجبور شوند تا نگیر می

گونه که دانیل گوئرین نوشته است، در حالی که دموکراسی بورژوایی  همانکنند.  داران بدان رجعت می بپذیرند، سرمایه

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/08/last-article.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm
https://thenextrecession.wordpress.com/2020/09/13/the-us-rate-of-profit-before-the-covid/
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، در «گیرد بار بین حاکمان و محکومان را می کند و جلوی برخوردهای خشونت همچون نوعی سوپاپ اطمینان عمل می»
که آورد  ای روی می"دولت قوی"قسم  اندازد و به آن دموکراسی سّنتی خود را دور می بورژوازی  »های اقتصادی  ی بحران زمانه

هایشان را هم خالی  ی دفاعی خلع کند، دستشان را ببندد و چه بهتر که جیب تنهایی قادر است مردم را از هرگونه وسیله خود به
 –بورژوازی  خشم خردهکوشند  عناصر بورژوایی میبه این منظور، (. 72-72، صص فاشیسم و تجارت بزرگ)گوئرین، « کند

ای که وقتی حین بحران  بورژوازی را مهار کنند، خرده –وکارهای کوچک، مدیران، پیمانکاران مستقل و غیره  صاحبان کسب
کنار هر شکلی از تشّبث جستن به حقوق را کند،  ی کارگر سقوط می ی طبقه کند که دارد به رده اقتصادی احساس خطر می

نبردهای مارکس، کند ) مبارزه می« مالکیت نجات»برای « مغزِی تمام با خشک»گذارد و، آنگونه که مارکس گفته است،  می
 (.طبقاتی در فرانسه

ی  دموکراسی که امروز در ایاالت متحده وجود دارد، از یک سو، نتیجه« دور انداختن»توانش در نتیجه، برآمدن ترامپ و 
مخّربند و این مسئله را حتی گزارش آشکارا هایی که  مدیریت نرخ نزولی سود؛ سیاستهایی است در راستای  سیاستگذاری

باالترین نرخ نابرابرِی درآمد در میان »بنا بر آن، نه تنها ایاالت متحده  کههم تأیید کرده است  7102سازمان ملل متحد در سال 
بنیادین را  های پوششعامدانه طوری تدوین شده است که »ی ترامپ هم  را دارد، بلکه همچنین دستوربرنامه« کشورهای غربی

ترین مسائل مربوط به سالمت را هم به  از روی فقیرترین اقشار بردارد و کسانی که شاغل نیستند را تنبیه کند و حتی اساسی
 (.گزارش ناظر ویژه« )چیزی در راستای سودآوری بدل سازد، نه یک حّق شهروندی

خاطر  و این هم بهبوده است، « متوسط»اصطالح طبقات  ترین سقوط به ایاالت متحده همچنین شاهد واضحاز سوی دیگر، 
پنجم  یک»های خدماتی و مدیریتی بوده است. در نتیجه،  های فناورانه در بخش سازی و پیشرفت فشارهای اقتصادِی جهانی

را بر اساس  ؛ این«اند تر رفته هایی پایین هاشان به بخش متوسطی نیستند و خیلی دیگر طبقه 0222متوسط در سال  اعضای طبقه
ماّدی میل  این شرایِط (. 021، ص نابرابری جهانیگویم ) های برانکو میالنوویچ، اقتصادداِن سابق بانک جهانی، می حرف

ای که از فرط  بورژوازی دهد؛ خرده رود را توضیح می از جایگاه خود بیرون مینحوی فزاینده  ای که به بورژوازی ترامپ به خرده
دهد تا از نبرد خویش علیه  این امکان را در اختیار ترامپ قرار میچنین وضعیتی زند.  چنگ میاستیصال به هر چیزی 

 بورژوازی را هدایت کند. ی کارگر، خرده دموکراسی و علیه طبقه

اینکه او صرفًا یک دیکتاتور  –ها در راستای کوچک شمردن اهمیت تاریخی ترامپ و ترامپیسم  های چپ تالشدر این بستر، 
در خدمت ابقای متافیزیکی  –کنند  ها ادعا می طور که دموکرات آناست؛  روسیه« بازی شب عروسک خیمه»یا « پوشالی»

همچون انحرافی در آن ظهور کرده  –نفسه  دموکراسی است، متافیزیکی که در آن ترامپ، در قیاس با آرماِن کانتِی آمریکای فی
ی  خود در خصوص مداخله 7102ی  امنیت مّلی ایاالت متحده در گزارش ژانویهدر مورد روسیه، معاون برای نمونه،  است.

های روسیه نفرت نژادی و طبقاتی را با خبررسانی در خصوص وجود  به این نتیجه رسید که رسانه 7102روسیه در انتخابات 
عتماد ناظران به روندهای دموکراتیک ا»کنند و، به این طریق،  نابرابری طبقاتی و نژادی در ایاالت متحده تقویت و تحریک می

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/ch02.htm
https://digitallibrary.un.org/record/1629536?ln=en
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اگر تاریخ (. های روسیه و اهداف روسیه در انتخابات اخیر ایاالت متحده ارزیابی فعالیت« )کنند ایاالت متحده را تضعیف می
داراِن روسِی  معناست که سرمایه سرتاسر جهان کنار بگذاریم، آیا این بدین مداخالت ایاالت متحده در مسائل سیاسی را در

خیر، اما بسا به ایشان یاری هم برسانند؟  اعتنایند و چه های آمریکایی به سمت راست بی حامِی پوتین به چرخش سیاست
 –متری از ایتالیا، یونان و پرتغال دارد که مطابق با آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلِی ک –مسخره است فکر کنیم که روسیه 

ی حاکم  رقابِت طبقه های درحال بخش .بخشد تعّین میبه هر شکلی به پیامدهای سیاسِی بزرگترین اقتصاد امپریالیستِی جهان 
چطور خانوادگی است راجع به اینکه  جور جدال درون این یکباز ، «دشمن»چه  بینگارند« متحد»چه روسیه را  ایاالت متحده،

در حالی که استیو بُنن، مشاور سابق ترامپ، در  داری ایاالت متحده را، خصوصًا علیه چین، بیشینه کنیم. منافع سرمایه
ی دموکرات، آدام شیف، پاسخ داده  ، نماینده«رکن اصلِی ترامپ چین است»ی مایکل وولف آشکار ساخت که وهیاهو خشم

نه تنها »حّد کافی چین را  ی ترامپ به ، کابینه«رحمی علیه چین" نیاز به "بی وسخن راجع به رغم این همه حرف به»است که 
قلمداد نکرده است « تهدیدی نظامی، بلکه حتی تهدیدی اقتصادی، تهدیدی فناورانه، تهدیدی بهداشتی و تهدیدی ضّدامنیتی

طلبانه،  نحوی فرصت نکته اینجاست که ترامپ و پوتین، به(. ی مصاف با تهدید چین نیست بخش امنیت ایاالت متحده آماده)
اند؛ اما نه به این دلیل که  شدهراستا  ی اروپا، ایاالت متحده و چین هم ی مواجهه با مبارزات چندقطبی در میان اتحادیه در نحوه

 بازی روسیه است، بلکه به این دلیل که ترامپ و پوتین منافع راهبردِی مشترکی دارند.  شب ترامپ عروسک خیمه

نیست هم تفاوت چندانی با فاشیسم « منسجم»ئولوژی فاشیستِی جور اید ادعای چامسکی مبنی بر اینکه ترامپ واجد یک
 طور که تروتسکی راجع به هیتلر گفته است: ندارد. همان« سّنتی»

ی بسیار  مایگی روشنفکرانه میان اش و بلندتر از دیگران یصدای بسجذابش، وخوی  خاطر خلق اش صرفًا به هیتلر در ابتدای کاروبار سیاسی
به جنبش ارائه ای  ی حاضروآماده برنامهاو هیچ  جویی را کنار بگذاریم، آمیز سربازان به کین اگر عطش توهین .اش بارز شد نفس بااعتمادبه

خواستند با مشت بر روی میز بکوبند. هیتلر بهتر از هر کس  ها می آنوبیچاره بود با کّلی درد و زخم.  در کشور کّلی آدم بدبخت...  نداد
 (وسیالیسم چیست؟س ناسیونالتوانست این کار را انجام دهد. ) دیگری می

نیست، بلکه « حاکمیت عقالنی» ونی نیست، زیرا مسئله تداوم بخشیدن به توّهِم ترامپیسم، مانند فاشیسم، مستلزم انسجام در
طور که تروتسکی  ی حاکم. همان ی قدرت طبقه طبقاتی به نمایش سبعانهی تضادهای  مسئله عبارت است از ترجمه

تمرکز قهرِی تمام قوا و منابِع مردم در جهت منافع »عبارت است از « مأموریت تاریخی دیکتاتوری فاشیستی»نویسد،  می
های بزرگ  تجارتی چامسکی در کنترل سپهر سیاسی توسط  ؛ و این دقیقًا همان چیزی است که در گفته«امپریالیسم

 دهد: طور که لنین توضیح می بازنمایانده شده است. همان

توان گفت  رساند و می ی تولید می جانبه شدن کامل و همه ی اجتماعی ی امپریالیستی خود، جامعه را درست به آستانه داری در مرحله سرمایه
نوع نظام اجتماعی تازه که گذرگاه میان آزادی کامل رقابت و الضمیر آنان، به سوی یک  داران را، برخالف اراده و مافی که سرمایه

ماند. وسایل اجتماعی تولید  شود، ولی تصاحب محصول آن خصوصی باقی می کشاند. تولید اجتماعی می شدن کامل است، می اجتماعی

https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-09-30/us-intelligence-community-not-prepared-china-threat
https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm
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ی اهالی صدبار شدیدتر،  بقیهماند و در همان حال فشار معدودی انحصارگر بر  ی کمی از افراد باقی می در مالکیت خصوصِی عده
 (امپریالیسمشود. ) ناپذیرتر می تر و تحمل محسوس

پذیرش قانون  ی تضاد بین نیروهای تولید و روابط تولید عبارت است از تهدیِد عیاِن فاشیسم به واداشتن مردم در جهت نتیجه
گونه که  هماننحوی فزاینده، با روابط اجتماعی تولید جهانی متناظر نیست.  ای که دیگر این قانون، به ارزش در هنگامه

مواجه گشتن با بحران جهانی مستلزم واکنشی اینترناسیونالیستی است که نیروی کار، منابع و نشان داد،  02-گیری کووید همه
باری، را در راستای برآورده کردن نیازهای همگان به کار بندد.  ها تراکی، از سرتاسر جهان برگیرد و آننحوی اش ها را، به ایده

تواند بدتر از بیماری  درمان نمی»توجهی سبعانه به حیات انسانی در این اعالن که  آنچه از سوی سرمایه دیدیم عبارت بود از بی
ی  ی نشریه ی دلسوزانه توانید در مصاحبه هم بود و این را می« دموکرات سوسیال»ای که حتی مورد پذیرش چپ  ، نکته«باشد

پیدا کنند تا « ایمنِی همگانی»حّلی برای  کنند تا راه با دانشمندانی نیز ببینید که امروز با دولت ترامپ همکاری می ژاکوبن
ی  مثابه (. آنچه ترامپ آن را بهگیری نیاز داریم ما به رویکردی اساسًا جدید به همهدارانه مسیر خود را پیش بگیرد ) اقتصاد سرمایه

ناسیونالیسم »داری است.  یهالواقع یکی از آثار سرما فی –« همین است که هست» –کند  شناسی جدید عرضه می یک هستی
دارانه است که در آن  ی منطق سرمایه ترین نسخه توجهی او به علم، سالمت و رفاه اجتماعی صرفًا افراطی ترامپ و بی« واکسنِی 

گذاری در راستای انباشت از طریق  اهمیت کمتری دارد از سرمایه 02-ها نفر بابت کووید شدن هزاران و شاید میلیون کشته
 استثمار نیروی کار کارگران، زیرا نرخ بازگشت هنوز به حّد کافی باال نیامده است.

« های تجاری بر حکومت کنترل مجتمع»ی  استدالل چامسکی مبنی بر اینکه ترامپ فاشیست نیست، زیرا ترامپ نماینده
 است:طور که تروتسکی اشاره کرده  تاریخی هم غیردقیق است. همان حیثلحاظ، از  است، بدین

ی کارگر و نهادهای  های طبقه بورژوازی به قدرت رسید و به دژکوب سازمان فاشیسم آلمان، مانند فاشیسم ایتالیا، سوار بر کول خرده
ی  ترین دیکتاتوری سرمایه بورژوازی است. برعکس، ظالمانه در قدرت کمتر از هرچیز حکمرانِی خرده اما فاشیسِم دموکراتیک بدل شد. 

 (سوسیالیم چیست؟ ناسیونال) انحصاری است.

ترین  ، ترامپ هم برجسته«ی انحصاری بدل کرده بود ی سرمایه گماشته»طور که وظایف هیتلر او را به  مخلص کالم اینکه همان
که محور اصلِی تمرکز  –فرهنگی دموکراسی بورژوایی « هنجارهای»داری به نه فقط  سرمایهترین تجّلِی حمالِت دیرپاِی  و عیان

ها و گسترش  ها حمله به اتحادیه ی اوج دهه بلکه، ]همچنین[ ترامپ نقطهاست.  –هاست  بسیاری از لیبرال
ها  ی دهه بلکه نتیجه ،نیستندهای دموکراسی  ی باور قدسانی به آرمان البته نتیجهصدی حقوقی است که  آمده دست به سخت
های ایشان،  بورژوازی با سخنان او مبنی بر محافظت از خانه گرچه میل ترامپ به خردهاند.  داری ی کارگران علیه سرمایه مبارزه

است، اما هر آنچه ترامپ انجام داده « ناسزاوار» ی کارگرِ  های طبقه بهداشت ایشان و حقوق بازنشستگی ایشان علیه خواسته
 پندارند. های او می دارانی بوده است که افزایش ثروت خویش را محصول سیاست است در راستای دفاع از بزرگترین سرمایه

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch01.htm
https://www.jacobinmag.com/2020/09/covid-19-pandemic-economy-us-response-inequality
https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm
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ای ای است بر دهندگان کارگرِی خشمگین است در واقعیت طریقه ی رأی هرجهت نماینده این روایت که ترامپ بهوانگهی، 
ماندگی  ی حاکم تا منکر همدستی خویش با ترامپیسم بشوند و ترامپیسم را محصول جهل و عقب اندیش طبقه اعضای روشن

ی نشانگر جایگاه عینی طبقاتی را کنار بگذاریم، تحقیقات  منزله نگاه به درآمدها بههای  اگر محدودیتکارگران جلوه دهند. 
بیشترین طیف اند.  هزار دالر درآمد داشتند به هیالری کلینتون رأی داده 11که زیر اکثریت رأی کسانی حاکی از آن است که 

به عبارت دیگر، رأی  –اند  هزار دالر داشته 711هزار دالر و حتی بیش از  011هزار تا  11دهندگان به ترامپ درآمدی بین  رأی
 Exit Polls of the 2016 Presidentialبورژوا و بورژوا بوده است ) دهندگان خرده ترامپ بیشتر از سوی رأی

Elections.) 

یادآور فاشیسم سّنتی است. میزان  همان بههم کوبیدِن مداوم علم و حقیقت توسط ترامپ و ترویج نژادپرستی و شّیادی 
ی  ی فرهنگ در جریان تکامل طبیعی جامعه از اندامواره مانده عنوان پس هرآنچه باید به»نویسد،  طور که تروتسکی می همان

«. نشدنی را در چنبر خود گرفته است دار بربریت هضم ی سرمایه جهد؛ جامعه شد، اکنون از حلقوم بیرون می مّلی حذف می
 زند: بورژوایی دامن می خرده« ستیزِی  عقالنیت»کند که فاشیسم چطور به  بندی مفّصل، این مسئله را توصیف میتروتسکی، در 

های  های شهری، سده خراش های دهقانی بلکه در آسمان کلبهفاشیسم ژرفاهای جامعه را به سوی سیاست گشوده است. امروز نه تنها در 
کنند و همچنان به  صدها میلیون نفر از انرژی الکتریسیته استفاده میدهند.  زندگی ادامه میی بیستم به  دهم یا سیزدهم دوشادوش سده

های  ستارهزند.  آسای آب به شراب حرف می ی تبدیل معجزه نشین از رادیو درباره ها باور دارند. پاپ رم بینی و نشانه طالعقدرت جادویی 
هایشان  ی نبوغ بشر را بر عهده دارند، روی لباس آسای زاده های غول هدایت دستگاههوانوردان که شوند.  ی احضار روح می سینما واسطه

ها را از پا انداخته و فاشیسم بیرق خود را به  اند! نومیدی آن هایی از تیرگی، جهل و وحشیگری اندوخته بندند. چه گنجینه زخم می چشم
 (سوسیالیسم چیست؟ ناسیونالدست اینان داده است. )

تروتسکی توضیح فقدان بینشی منسجم و پذیرش تفکر رازآمیز نه تنها مانع رشد فاشیسم نیست که اتفاقًا به نفع آن هم است. 
ی این معایب به ُحسن بدل  همه –فروشِی زننده  همراه فضل ی منظم، جهل به اندیشهمانتال، غیاب  شکلی سانتی بی»دهد که  می
آنانکه در  هم –بورژوایِی فاشیسم است نه انسجام فکری بلکه مقهور کردن کارگران است  آنچه مورد خواست پایگاه خرده«. شد

این  ها(. التینی ، سیاهان، آمریکایها، مسلمانان شوند )مهاجران، یهودی تخّیل فاشیستی به دیگرِی مطلق بدل می
شورد و  گذارِی اجتماعی می ها علیه ماسک و فاصله بورژوازی است که در مواجهه با ورشکستگی ناشی از تعطیلی خرده

و پوشش  گوید و خواهان آن است که کارگران، با قمار کردن بر سر زندگی خویش، بدون هیچ وپال می ی ویروس پرت درباره
ای  راستی ی بزرگ و میلیشیای دست در خدمت سرمایه انبورژواهایی که ضّجه و اعتراضش خردهحمایتی به کار برگردند ... 

(. بر اساس حرف تروتسکی، اند های اعتراضی راستی پشت موج های دست گروهاست که مورد حمایتشان است )
اش از راه ویران کردن کارگران  ی منزلت اجتماعی ی بزرگ برای به دست آوردن دوباره بورژوازِی ناتوان در محضر سرمایه خرده»

 و به این ترتیب خواستار« به آینده امید داشت

https://www.statista.com/statistics/631244/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-income/
https://www.statista.com/statistics/631244/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-income/
https://www.statista.com/statistics/631244/voter-turnout-of-the-exit-polls-of-the-2016-elections-by-income/
https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/far-right-coronavirus-protests-restrictions
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در ذهن او اقتدار بیشتری است که باالتر است از ماده و تاریخ، اقتداری که از رقابت، توّرم، بحران و متوقف شدن مزایده جلوگیری کند. 
های بیستم،  سده گرایِی  ی ماتریالیستی و عقل ی الهام قهرمانانه، با تکامل ]داروینیستی[، با اندیشه ی سرچشمه مثابه گرایی مّلی به آرمان

بار رایِش هزارساله است.  بورژوازی و سرسام رقت ای از خود خرده شناسانه ی اسطوره زدهم و هجدم تضاد دارد. ملت نزد هیتلر سایهنو
 (سوسیالیسم چیست؟ ناسیونال)

سبب تضادهای اقتصادی به سمت پرولتاریا  ای است که به بورژوازی توانِی خرده ماّدی و بیانسجام  ترامپیسم نمایانگر عدم
برد،  ی کارگر لذت می ترین اعضای طبقه شده بورژوازی که از حمالت خویش به فقیرترین و سرکوب خرده –حرکت کرده است 

جامعه سرخوش است، حال آنکه این ثروتمندان  تمامی موانِع پیِش روی انباشت سرمایه به سود ثروتمندترین اعضایاز حذف 
تقریبًا دارند. تا اینجا، ترامپ  بورژوازی خیز برمی محض اینکه بحران اقتصادی سر باز کند، برای تصاحب مایملک خرده به

گیری  ی خطرناک شدت اما نشانههای خویش متکی بوده است.  منحصرًا بر نیروهای سرکوبگر دولت برای پیشُبرد دستوربرنامه
طلبان سفیدپوست اعالم  نظامی و برتری های شبه جمهوری روی نمود، آنگاه که ترامپ به گروه ی ریاست در طّی نخستین مناظره

او همچنین «. فا و چپ برسد باالخره کسی باید به حساب آنتی»، زیرا «زنگ باشند به عقب بایستند، ولی گوش»کرد که 
و حتی به وزارِت دادگستری هم ایراد گرفت که « گیری بروند و به دقت نگاه کنند ای رأیه به حوزه»حامیانش را تشویق کرد تا 

در آن هنگام که پلیس "عاّدی" و ابتکارات نظامی »طور که تروتسکی نوشته است،  کند. همان چرا مخالفانش را دستگیر نمی
آنگاه نوبت رژیم  –داشتن توازن جامعه برنیایند  اش، دیگر از پس نگاه های پارلمانی دیکتاتوری بورژوایی، همراه با نمایش

 (.دموکراسی و فاشیسم« )رسد فاشیستی می

فروپاشِی اقتصادِی و « بار در صد سال یک»گیرِی  ی همه های دوگانه داری ایاالت متحده پیش از اینکه وارد بحران سرمایه
توجهی، مرگ، اخراج، از  همراه با احتمال تعداد قابل –این سقوط متعاقب آن بشود، دچار رکود شده بود. « بار در صد سال یک»

کرد.  ی ایاالت متحده حکایت می از بحرانی جّدی در عملکرد جامعه –یک حکومت مّلِی عماًل کژکارکرد دست دادن شغل و 
ای در  ی وهله گرفتن کنترل اوضاع، بازتابنده دست ها در به تروتسکی استدالل کرده است، توانایی فاشیستطور که  همان
« دهد گرفتن سرنوشت جامعه از خویش نشان می دست ای در به اندازه ی کارگر ضعف بی طبقه»ی طبقاتی است که در آن  مبارزه

شود،  ی کارزار ترامپ تضعیف می حتی هرچه هم که امکان انتخاب دوباره(. فاشیسم چیست و چگونه باید با آن مبارزه کرد)
 د.ده این شرایط باز هم جامعه را به سوی پذیرش فاشیسم ترامپ، با آغوش باز، سوق می

ها، حمله به  ها حمله به اتحادیه ی بحراِن حاد، پس از دهه ی کارگر در این وهله طبقهخاطر است که  این بداناگر اینطور است، 
 ها، رأی دادن به راست –در همدستی با جناح راست  –و نیز « رفاه دولت»های کارگران، حمله به اقدامات  ها و بیمه پوشش

آمده در  بوده است با چپی که هر چه از دستش بر میها همراه  ی کارگر با راست ی کسب قدرت نیست. این همدستی طبقه آماده
ی انحصاری  راندن نقد طبقاتی، عماًل در خدمت سرمایه حاشیه خواهان انجام داده است، زیرا با به راستای خدمت به جمهوری

اند و  دفاع کردهی خویش  ستیزانه گرایِی عقل های آتالنتیک شمالی از عوام از جمله، چامسکی که مانند دیگر چپ –بوده است 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1932/01/whatnext2.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1944/1944-fas.htm
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ی  است و به کاِر فهم واقعیات پیچیده« دشوار»و « انتزاعی»داری زیادی  اند که تحلیل طبقاتی مارکس از سرمایه گفته
-772، صص فهم قدرتاست )« خواهانه تمامیت»و « کیشی غیرعقالنی»آید و نیز اینکه مارکسیسم  داری متأخر نمی سرمایه

ی  هم نمایندهترامپیسم مانیم و این روایت متناقض چامسکی که  ترامپیسم، ما میهای طبقاتی  پایه آوردن دیده به بدون(. 772
 ها. حکومت تحت کنترل شرکت و تثبیت است و هم نماد تحکیم« پوشالی»یک دیکتاتورِی 

ترین  فاشیستیی  ی راست افراطی است و ترامپ هم نماینده دارانه خواه حزب سرمایه حزب جمهوریحقیقت آن است که 
گون و نیز لّفاظِی اخیر وی در خصوص تهدید رِ ی ترامپ در پرتلند و اُ  گرایانه های نظامی تاکتیکعناصر آن است. 

بورژوازی نسبت به این مسئله تا اینکه باور  تالشی است برای ترساندن بورژوازی و خرده« ها مارکسیست»و « ها آنارشیست»
گرایانی چون چامسکی  درست مانند چپ –بیاورند که او، یعنی ترامپ، درست استوارترین سّد بین ایشان و سوسیالیسم است 

طور که ترامپ در  همان(. نایاک در گفتگو با نوام چامسکیاند ) خوانده« ترین انتخابات در تاریخ بشر مهم»که این انتخابات را 
ی فرادست  متوسط نیستید. شما طبقه شما طبقه»بورژوایش گفت،  های کارزار انتخاباتِی خود به حامیان خرده یکی از سخنرانی

« وقت به سراغ شما بیاید. قضیه خیلی ساده است آنخواهد از شرِّ من خالص شود و  چپ میاید ...  هستید. شما نخبه
ی ترامپ در انتخابات  از مسئله اند، بخشی گونه که چندین تحلیلگر به این مسئله اشاره کرده اما همان. (لند سخنرانی در فری)

ها جلوه دهد، باز بایدن  ها و مارکسیست بازِی آنارشیست شب هرقدر هم ترامپ بایدن را عروسک خیمهپیِش رو این است که 
ی آشنای  چهرهی  نمایندهها  دلیل است که بایدن و دموکرات این بداننیست. « ترسناک»است « ترسناک»قدرها که ترامپ  آن

، «گردانند بازمی»ی اوباما  دهندگان آن است که وضعیت آمریکا را به دوره ی ایشان به رأی داری هستند و وعده سرمایه ی هرروزه
« معموِل »و « عاّدی»ی  حمایت از بازگشت به خشونت روزانهای در کار نبود.  الظاهر بحران اجتماعی علیدورانی که در آن 

همان  –« آمریکا را دوباره بزرگ و قوی خواهیم کرد»ی ترامپ در خصوص اینکه  وعده ی میل واژگونه –دارانه  استثمار سرمایه
اگرچه ی انقالبی باقی مانده است.  سال انکار طبقه، نقد و نظریه واندی در شصت« مترقی»ی  چیزی است که از تفکر و اندیشه

قادر نخواهد بود  نترامپیسم جلوه خواهند داد، باید« شکست تاریخی»ها پیروزی )احتمالِی( بایدن بر ترامپ را  دموکرات
ای است که  داری انحصاری چرا که ترامپ صرفًا بیان و تجّلِی فاشیستِی سرمایهدموکراسی را از شّر ترامپیسم خالص کند، 

، درسی «یان برسدبه پا»ترامپیسم در ماه نوامبر با شکست ترامپ حتی اگر دموکراتیک آن از بین رفته است. « ی انسانِی  چهره»
بلکه، درسی که باید از آن بیاموزیم آن است که نبوده است. « فاشیستی»که باید از آن بیاموزیم این نیست که ترامپیسم واقعًا 

را  ای که این بربرّیت فاشیستی دارانه هر پایان زدن بر روابط استثمارِی سرمایهبا مُ  تواند یافته می ی کارگر مبارز و سازمان تنها طبقه
 تولید کرده، جامعه را از این تهدید برهاند.
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