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مقدمه
دونالد ترامپ در حالی به قدرت رسید که شعارهای وی مبتنی بر بیگانه ستیزی با نشانه هایی از 
نژادپرستی و واکنش به التین تبارها و مسلمانان، برای رأی دهندگان آمریکایی جذابیت داشت و 
رأی آن ها ترامپ را به صندلی ریاست بر بزرگترین قدرت نظامی جهان نشاند. در نگاه اول این امر 
تداعی گر این نکته در ذهن است که گویی فاشیسم در حال قدرت گیری است و مانند سال 1933 
در آلمان، قدرت در اختیار دیکتاتوری خطرناک قرار گرفته است، اما از طرف دیگر، برنی سندرز به 
عنوان نماد نوع دیگری از ملی گرایی مورد توجه بسیاری از جوانان آمریکایی قرار گرفت و رقابت 
نزدیکی را با هیالری کلینتون انجام داد. با توجه به دو پدیده ی ترامپ و سندرز باید سعی کرد این 
تحوالت را طور دیگری تحلیل نمود، چرا که شعارهای سندرز مبتنی بر سوسیال دموکراسی و رد 

هر نوع نژادپرستی نیز مورد توجه قرار گرفت.

اندیشکده راهبردی تبیین
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انتخابات آمریکا و نشانه هایی برای تغییر ذائقه مردم

دو پدیده ی ترامپ و سندرز نشان از وقوع تغییراتی در ذائقه ی مردم آمریکا دارند و ویژگی بارز هر دوی 

آن ها نقد شدید نظام حاکم بر آمریکا ست. سندرز صراحتًا از انقالب در سیاست ها صحبت و ترامپ سیاست های 

داخلی و خارجی را شدیدًا نقد کرد. اما آنچه امروز پس از رأی آوردن ترامپ و تأثیر آن بر جوامع اروپایی مد نظر 

است، درک این نکته است که چه اتفاقی در حال وقوع بوده و جنس پدیده های در حال وقوع چیست؟

امروز پژواک آنچه در آمریکا در حال وقوع است در لهستان، مجارستان و بریتانیا )در مورد ایده ی خروج 

از اتحادیه ی اروپا( به وضوح مشخص است، سیاست های بیگانه ستیزانه و تقابل با مسلمانان در دانمارک نیز 

نشانه هایی از تشدید جریانی جدید است. رویای اروپای واحد پس از نازیسم، گویی با پدیده ای جدید رو به رو 

شده که با همان مشخصه های نازیسم در کشورها در حال وقوع است و این سؤال را پیش آورده که آیا لیبرال 

دموکراسی به آخر خط رسیده است؟

 

فراز و فرودهای جهانی و سیاست های لیبرال دموکراسی

لیبرالیسم، یعنی آن چه در قرن 19 در جریان بود، با آن چه امروز در اروپا و آمریکا ظاهرًا رخ نموده است 

تفاوت چندانی نداشت. دموکراسی برای مردان سفیدپوست معنا پیدا می کرد و جریان جدید نیز ظاهرًا در همین 

حدود در حال تعریف مفاهیمی مانند »ملت« و »حق« است و سعی دارد رنگین پوستان را از میوه ی دموکراسی 

محروم کند. لیبرال دموکراسی زنجیر مرزها را از پای انسان اروپایی باز کرد و بروکرات های فرانسوی و آلمانی را 

مجاب ساخت که می توان در کنار تبادل فرهنگی، پذیرش تنوع فرهنگی و همکاری، جهاِن بهتری متصور 

بود. رویایی که امروز در دل این جوامع با قوت گرفتن جریاناتی دیگر مورد تردید قرار گرفته است.
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اتحادیه ی اروپایی لیبرال از سوی آمریکای ورای اقیانوس، حمایت می شد. تالش ایاالت متحده برای 

این که فرانسه و آلمان غربی کینه را کنار بگذارند و اروپا را از شر تخاصم نجات دهند، برای کنار رفتن مرزها و تولید 

ملت واحد در سایه ی پان اروپاییسم بود؛ اتحادی که در دل آن احترام به دموکراسی و حقوق بشر نهفته است. 

اروپای جدید مولد اندیشه هایی بود که برای دوری از تخاصم نیاز بود، اما با تغییرات در آن سوی اقیانوس )با 

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برگزیده شدن ترامپ(، گویی تالش ها برای ساخت یک اتحادیه ی لیبرال 

مبتنی بر ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و اقتصاد آزاد، فراتر از مرزها با تردیدهای جدی مواجه شده است.

دالرهای آمریکایی در قالب طرح مارشال، فرانسه و آلماِن پس از جنگ را بازسازی کرد و رابطه ی این 

دو را بهبود بخشید به گونه ای که هم اکنون جنگ بین این دو کشور غیرمحتمل است. جنگ سرد با فروپاشی 

شوروی به آخر رسید و فوکویاما از پایان تاریخ سخن گفت؛ جایی که قرار بود لیبرال دموکراسی و رفاِه حاصل 

از سرمایه داری، پیشران ملت ها باشد. به فاصله ی اندکی یوگسالوی فروپاشید و چهره ی زشت نژادپرستی 

این بار در قاب نسل کشی گسترده مسلمانان مجددًا رخ نمود و تردیدهای جدی در برابر پایان تاریخ با پیشتازی 

لیبرالیسم ایجاد کرد. پوتین از خاکستر شوروی برخاست و روسیه با تمام ظرفیت و کارت های شوروی شروع به 

ایفای نقش در بازی های بین المللی کرد.

با طرح نظریه ی برخورد تمدن ها از سوی ساموئل هانتینگتون و سپس اشغال دو کشور اسالمی توسط 

آمریکا در دوره ی بوش پسر، گویی ستون های جهان مدرن در حال فروپاشی بودند. رأی آوردن باراک اوباما 

آب سردی بود بر آتشی در جهان رو به افراط؛ از سوی دیگر نیز مدودِف خواهان همکاری با غرب در روسیه به 

قدرت رسید و بارقه هایی از امید را به وجود آورد.

لیبرالیسم، یعنی آن چه در قرن 19 در جریان بود، با آن چه امروز در اروپا 
و آمریکا ظاهرًا رخ نموده است تفاوت چندانی نداشت. دموکراسی برای 
مردان سفیدپوست معنا پیدا می کرد و جریان جدید نیز ظاهرًا در همین 
حدود در حال تعریف مفاهیمی مانند »ملت« و »حق« است و سعی دارد 

رنگین پوستان را از میوه ی دموکراسی محروم کند.
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اروپا در چه وضعی است؟

پوتین مجددًا به قدرت برگشته است، اروپای امروز غرق در بدبینی نسبت به لیبرالیسم ایده آل است 

و آن را به چشم عامل مشکالت می بیند. بیگانه ستیزی و اسالم ستیزی در اوج قرار دارد و مسلمان ستیزی 

جایگزین یهودی ستیزی شده است. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در سال 2۰1۴ در استراسبورگ گفت: 

»ایده های بزرگ با الهام از اروپا]ی واحد[ جذابیت های خود را از دست داده است و تنها نهادهای بروکراتیک 

تکنیکی وجود دارد.«

مجارستان بهترین نمونه برای بررسی آن چیزی است که در حال وقوع است، این کشور که بنا به ادعا، 

شاهد یکی از بزرگترین کشتارهای یهودیان در جنگ جهانی دوم بود، بعد از جنگ و در سال 1956 یکی از 

جانانه ترین مقاومت ها را در برابر کمونیست ها به نمایش گذاشت و در دهه ی آخر قرن گذشته به دموکراسی 

رسید و در نهایت به عضویت اتحادیه ی اروپا دست یافت. بسیاری می اندیشیدند که این انتهای راه است، 

که کشوری کوچک با اقتصادی ضعیف در یک  که ابتدای  نگرانی هاست. در مجارستان  اما مشخص شد 

کلی رخ نموده و یاد امپراتوری اتریش  بازار بزرگ و رقابتی است، ترس برای زبان و فرهنگ و هویت به طور 

مجارستان برای ملت مجار زنده شده است. مجارها شاید خیلی تمایل نداشته باشند در تاریخ نامشان در کنار 

نازی ها و به عنوان همدست آن ها در شرق اروپا آورده شود. اوربان که از راست گراهای افراطی است قدرت را در 

این کشور به دست گرفته و اکنون در برابر ستون های مهاجران مسلمان به عنوان سپر دفاعی اروپای مسیحی 

در حال ایفای نقش است.

 وی به بهانه ی امنیت در حال سرکوب و ساکت کردن رسانه هاست و تصاویر مهاجرانی که پشت سیم 

خاردارها مانده اند، برگه های رأی را به نفع او به صندوق می ریزد و تصور تکرار تاریخ در پیش چشم بعضی 

ناظران قرار گرفته است.
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 شاهد فاشیسم در آن 
ً
آیا اروپا به دهه ۴۰ میالدی بازگشته است و مجددا

هستیم؟

هر چه رسانه ها بیشتر به جریان های راست افراطی تهمت فاشیسم می زنند، پیروزی های بیشتری 

نصیب این جریانات در صندوق های رأی می شود. گویی همان گونه که فاشیسِم بعد از جنگ اول جهانی، از 

صندوق های رأی سربرآورد، جریان جدید نیز مولود صندوق های رأی است. این یک پارادوکس است: تکیه 

گرفتن احزاب راست افراطی  کارایی ندارد و مانع قدرت  بر برچسب نازی و خاطره ی آن، دیگر مانند گذشته 

که سیستم فعلی را بر  که احزابی  نمی شود. 7۰ سال با استفاده از این برچسب این اطمینان وجود داشت 

نمی تابند توان قدرت گیری نخواهند داشت.

اما این تفسیر از این پدیده یک تفسیر ناقص است. در عصر وستفالیایی، دولت-ملت به عنوان واحد 

سیاسی و محل زندگی سیاسی شناخته شد. نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و یا قراردادهای تجاری آزاد که سعی 

در کمرنگ کردن دولت-ملت داشتند، با این موج جدید دچار مشکل شده اند. این نهادها و قراردادها با منافع 

ملی در تعارض قرار گرفته اند و همین باعث تشدید واکنش ها به آنها شده است. تالش برای نام گذاری این 

موج تحت عنوان فاشیسم، برای تقابل با حیات مجدد جریان های ملی و تالش برای حفظ سیستم های چند 

ملیتِی پس از جنگ جهانی دوم است.

 

هر چه رسانه ها بیشتر به جریان های راست افراطی تهمت فاشیسم می زنند، 
پیروزی های بیشتری نصیب این جریانات در صندوق های رأی می شود. 
گویی همانگونه که فاشیسِم بعد از جنگ اول جهانی، از صندوق های رأی 

سربرآورد، جریان جدید نیز مولود صندوق های رأی است.
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ملی گرایی، هسته ی اصلی لیبرال دموکراسی

ناسیونالیسم هسته ی اصلی لیبرال دموکراسی است. امپراتوری های چندملیتی مبتنی بر استبداد، 

حکومت هایی بودند که دموکراسی و حقوق بشر را رد می کردند، در برابر آشوب های ملی گرایانه از هم فرو پاشیدند. 

تالش مردم آمریکا علیه انگلیس جریانی ملی گرایانه بود]1[ آشوب های فرانسه که نتیجه ی آن جمهوری بود، بر 

شعارهای ملی گرایانه سوار شده بود. تمامی انقالب های لیبرال قرن 19 میالدی در اروپا با شعارهای ملی گرایانه 

همراه بود و هسته ی اصلی لیبرال دموکراسی، ملی گرایی بود.

 

تفاوت فاشیسم با ملی گرایی

کشورهای فاشیستی، در سیاست داخلی  فاشیسم و ملی گرایی با یکدیگر دو تفاوت عمده دارند؛ در 

که احزاب ملی گرا به  کشورهایی  منتقدین و مخالفان ساکت می شوند و اجازه ی نقد داده نمی شود. اما در 

قدرت رسیده اند، حق انتقاد برای مخالفان باز است، سیاستمداران از طریق صندوق رأی به قدرت رسیده اند 

و انتخابات را تعطیل نخواهند کرد و همچنان تکثر در دل جامعه باقی خواهد ماند. تفاوت دوم در سیاست 

خارجی است؛ ناسیونالیست ها در پی تعدی به حقوق دیگران و یا تجاوز به دیگر کشورها نبوده و در پی تقویت 

مرزهای ملی هستند، حال آن که فاشیسم به صورت تاریخی در حال حمله به حقوق دیگر ملل در جهت دستیابی 

کید بر برتری ذاتی نژادی و حق پیگیری آن در قامت یک ملت بود. به منافع شخصی، تأ

انگلیسی ها با تکیه بر این ایده که بخشی از اتحادیه ی اروپا ماندن به نفع آن ها نیست، در حال جدا 

کید بر سیاست های ضد مهاجرتی احزاب در حال قدرت گیری در اروپا نیز نشأت گرفته از لیبرال  شدن از آن اند. تأ

کید  دموکراسی و دفاع از شعار اصلی آن یعنی ملی گرایی است و با فاشیسم متفاوت است. شعارهای جدید، تأ

مجدد بر دموکراسی لیبرال سنتی است که هسته ی آن دولت-ملت خودمختار است، همان چیزی که سازمان 

ملل متحد بر آن بنا نهاده شده است.
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کید بر این نکته است که حق تعیین سرنوشت ملی برای مردم، به دلیل   پیروزی احزاب دست راستی تأ

بروز ناکارآمدی در نهادهای کم رنگ کننده ی مرزهای ملی مجددًا اهمیت یافته است.]2[

لیبرال دموکراسی به ملت ها چیزی را دیکته نمی کند، عضویت در یک سازمان بین المللی، اتخاذ 

سیاست تجارت آزاد، حمایت از تولیدات و یا حذف مهاجران، همگی این ها را به تصمیم مردم و یا نمایندگان 

گذار می کند. این انتخاب می تواند عاقالنه، غیرعاقالنه و یا حتی غیرعادالنه باشد. با این حال در لیبرال  آن ها وا

دموکراسی قدرت در انتخاب و اتخاذ تصمیم مردم است.

آنچه ما امروز در اروپا شاهد آن هستیم، بروز اراده ی مبتنی بر دولت-ملت در برابر عضویت در اتحادیه ی 

اروپا، ناتو و موافقت نامه های تجاری و به همان اندازه در مورد حق کنترل مرزها است. افراد منطقی می توانند 

که قدرت برای تغییرات در سیاست از طریق  کشوری  اختالف نظر داشته باشند و آن را در روند سیاسی هر 

صندوق های رأی است، حفظ کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که تصمیم شهروندان عاقالنه خواهد بود. 

افزایش ملی گرایی در اروپا نتیجه ی شکست اتحادیه ی اروپا در هشت سال پس از 2۰۰8 است. این اتحادیه از 

مهار بحران و بهبود اوضاع اقتصادی عاجز مانده است، با وقوع سیل مهاجران هنوز نتوانسته سیاست منسجم 

و موثری را اتخاذ کند و همین امر می تواند این سؤال را در ذهن شهروندان تقویت کند که آیا باید در اتحادیه ی 

اروپایی باقی بمانند؟ همین سوال برای ترامپ و رأی دهندگان به وی وجود دارد که آیا باید جزیی از تجارت آزاد 

و ناتو باقی بمانند؟

همان گونه که در دهه 5۰ میالدی، مک کارتی با اتهام و برچسب کمونیست با بسیاری برخورد کرد، امروز 

همان جّو در اروپا و آمریکا هویدا شده است و عده ای با برچسب فاشیست در حال برخورد با کسانی هستند که 

سیستم فعلی را رد می کنند. شاید در بین حامیان موج جدید، فاشیست هایی وجود داشته باشند، اما با توجه به 

نهادینه شدن لیبرال دموکراسی، تقویت سیستم قضایی و نیز تغییر فضای سیاسی جوامع، قدرت گیری مجدد 

فاشیسم مبتنی بر نژادپرستی و تظاهرات خشونت آمیز برای برتری نژادی قابل تصور نیست.
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که انترناسیونالیسم منافع و  ما شاهد بازگشت به ناسیونالیسم در اروپا و آمریکا هستیم، به دلیل آن 

جذابیتش را برای ملت های این کشورها از دست داده است.

احزاب جبهه ی ملی در فرانسهAFD]3[ر آلمان و حزب آزادی اتریش، ایدئولوژی خود را بر بیگانه ستیزی 

در درون مرزها و مبتنی بر ملی گرایی و تقابل با سیستم فعلی بنا کرده اند و به دنبال تعدی به دیگران یا حتی در 

پی برتری نژادی نیستند و تقابل آن ها با چیزیست که خودمختاری دولت-ملت را کم رنگ کرده است.

 

پی نوشت:
[۱] http://www.artsdome.com/zerglingsphinx/article/nationalism.htm

[۲] https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-ultra-nationalism-
and-fascism

[۳] Alternative für Deutschland, AfD
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آنچه امروز پس از رأی آوردن ترامپ و تأثیر آن بر جوامع 
چه  که  است  نکته  این  درک  است،  نظر  مد  اروپایی 
اتفاقی در حال وقوع بوده و جنس پدیده های در حال 
وقوع چیست؟ آیا فاشیسم دگرباره به صحنه سیاسی- 
که  برچسبی است  تنها  این  یا  بازگشته  اروپا  اجتماعی 
فراملی گرایان لیبرال در دفاع از اروپای واحد بر ملی گرایان 

لیبرال می زنند؟


