شورش راستافراطی از ســوی دیگر گردید که در حواشی آن
گرایشهای آشکار فاشیستی وجود دارد .پروژه فاشیسم قرن
بیستویکم در جوامع مدنی بســیاری از کشورهای جهان در
حال رشد است .این پروژه در سالهای اخیر در رقابت خود برای
بهدستآوردن قدرت دولتی ،پیشرفت چشمگیری داشته و در
بعضی موارد در کشورهای سرمایهداری پایگاهی بهدستآورده
است .یک پیامد فاشیستی برای بحران سرمایهداری جهانی،
اجتنابناپذیر نیســت .اینکه آیا یک پروژه فاشیستی تشدید
میشود یا خیر ،کامال وابسته به چگونگی گسترش مبارز ه میان
نیروهای سیاسی و اجتماعی در سالهای پیشروست.
در این مقاله میخواهم ارتباط میان بحران سرمایهداری جهانی
و تمایالت فاشیســتی قرن  ۲۱را که در اروپا ،ایاالت متحده،
آمریکای التین و سایر جاها مشهود است و همچنین ظهور یک
دولت پلیسی جهانی را مورد بررسی قرا ر دهم .همچنین تاکید
خواهم کرد که در هسته فاشیسم قرن بیستویکم ،مثلثی از
سرمایههای فراملیتی با قدرت سیاســی ارتجاعی در دولت و
نیروهای نئوفاشیست در جامع ه مدنی وجود دارد .در بخش بعد،
آنچه را که در مطالب دیگر دربار ه بحران سرمایهداری جهانی و
ظهور یک دولت پلیسی جهانی توضیح دادهام ،خالصه میکنم.
بحرانهای مهم سیستم سرمایهداری
بحران
جهانی با فروپاشی مشروعیت دولت،
سرمایهداری
تشدید مبارزات طبقاتی و اجتماعی و
و دولت پلیسی
درگیریهای نظامی همــراه بوده و
جهانی
منجر به تجدید ســاختار سیستم از
جمله آرایشهای ســازمانی جدید،
مناســبات طبقاتی و فعالیتهای انباشتی که در نهایت منجر به
تثبیت مجدد سیستم و بازسازی توسع ه سرمایهداری میشود.
تجدید ســاختار بهاصطالح ،تنها راه خــروج از بحرانهای
ساختاری است که تقریبا هر  ۴0-۵0سال رخ میدهد .موج
جدیدی از استعمار و امپریالیســم ،اولین بحران ساختاری
ثبت شــده در دهههــای  1870و  1880را حل کرد .پس از
آن رکود بزرگ دهه  1930با نوع جدیدی از ســرمایهداری
بازتوزیعی حل شد که به عنوان «سازش طبقاتی» فوردیسم
 کینزیانیسم ،سوسیال دموکراسی ،سرمایهداری نیودیل وغیره نامیده میشوند.
سرمایه به بحران ساختاری بعدی که در دهه  1970میالدی
بود ،با جهانیسازی واکنش نشان دادو راه را برای یک مرحله
کیفی جدید فراملیتی یا مرحله سرمایهداری جهانی مشخص
کرد که با ظهور سرمایه فراملیتی واقعی و یک سیستم تولید
و مالی یکپارچه در سطح جهانی توصیف شده است .با جریان
جهانیسازی ،یک طبقه سرمایهدار فراملیتی 2نوظهور پدیدار
شد که در صدد رها شــدن از محدودیتهای دولت  -ملت در
جهت انباشــت و تغییر جهت همبســتگی نیروهای طبقاتی
و اجتماعی سراســر جهان به نفع خود برآمد .ســرمایههای
فراملیتی در دهههای  1980و  1990با گســترش وســیعی
همراه شدند که حاوی انباشــت بیش از حد از طریق استفاده
از فناوریهای جدید مانند کامپیوتــر و انفورماتیک ،از طریق
سیاســتهای نئولیبرالی و از طریق روشهای جدید تامین و
بهرهبرداری از نیروی کار جهانی بود  -از جمله دور جدید عظیم
انباشت اولیه که صدها میلیون نفر را ریشهکن و آواره کرد .طبقه
سرمایهدار فراملیتی میزان فوقالعادهای از قدرت فراملیتی و
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کنترل منابع جهانی ،موسسات ،سیستمهای سیاسی ،صنایع
رسانهای و فرهنگی را فراهم کرد.
جهانیســازی ســرمایهداری منجر به قطببندی بیسابقه
اجتماعی در سراســر جهان شده اســت .طبق گزارش سال
 2018آژانس توسع ه آکسفام در سال  2015تنها یک درصد از
بشریت ،صاحب بیش از نیمی از ثروت جهان است و  20درصد
باالی آن صاحب  9۶,5درصد از این ثروت هســتند ،در حالی
که  80درصد باقیمانده باید تنها  4.5درصد باشد .این تمرکز
شدید ثروت سیاره در دستهای عدهای معدود و فقر فزاینده و
سلب مالکیت از اکثریت ،به این معنا است که طبق ه سرمایهدار
فراملیتی نمیتواند بازار فــروش موثری را برای تخلی ه مقادیر
قابلتوجهی از مازادی را که انباشــته شده ،پیدا کند .یکسری
از تکانهای کوچکتر در اقتصاد جهانی ،پیشدرآمد فروپاشی
نظام مالی جهانی در ســال  2008بود .رکود بزرگ  -بدترین
بحران از دهه  - 1930نشانه آغاز یک بحران عمیق ساختاری
ناشی از انباشت بیش از حد بود که اشاره به سرمایه انباشتهای
دارد که ناتــوان از پیدا کــردن مفری برای ســرمایهگذاری
سودآور است .پس از بحران ســال  2008در همان زمان که
سرمایهگذاری شرکتها کاهش یافت ،سود شرکتها افزایش
یافته و به باالترین رکوردها رسید (اکونومیست.)11 ،2016 ،
به موازات انباشــت سرمای ه ســرمایهگذاری نشده ،فشارهای
زیادی برای یافتن راهحلهایی برای تخلی ه مازاد صورت گرفت.
گروههای ســرمایهداری برای ایجاد فرصتهای جدید جهت
کسب سود بر دولتها فشار وارد میکنند .دولتهای نئولیبرال
در ســالهای اخیر با وجــود رکود ،به ســا زوکارهای مرتبط
متعددی برای حفظ انباشت بازگشتند.
یکی از آنها رشــد بدهیمحور اســت .در ایاالت متحده که
مدتها «آخرین میعادگاه بازار» برای اقتصاد جهانی بود ،بدهی
خانوار در ســال  2017باالتر از تقریبا تمام دور ه پس از جنگ
بود .نســبت بدهی خانوار به درآمد تقریبا در همه کشورهای
سازمان همکاری و توسع ه اقتصادی از لحاظ تاریخی بسیار باال
بوده و از سال  2008به طور پیوسته بدتر شده است (,OECD
 .)2016 ,André ;2018بازار اوراق قرضه جهانی -شــاخص
کل بدهیهای دولتی در سراسر جهان  -از سال  2008سریعا
افزایش یافته و در حال حاضر بیش از  100تریلیون دالر است
( .)2015 ,O’Bryneبدهی دولت ایاالت متحده آمریکا در سال
 2017از  20تریلیون دالر گذشــته است ،در همین حال کل
بدهی جهانی در سال جاری به  215تریلیون دالر رسیده است
(.)2017 ,Scutt ;2018 Federal Reserve Bank
ســازوکار دومی که ارتباط نزدیکی با این رشــد بدهی محور
دارد ،تجدید ســاختار در بودجه عمومــی از طریق ریاضت،
کمکهای مالی به شرکتها ،3پرداخت سوبسید به شرکتها و
کسری بودجه است که در نتیج ه آن دولتها ب ه طور مستقیم و
غیرمستقیم ثروت را از کارگران به طبقه سرمایهدار فراملیتی
انتقال میدهند .دولتها اوراق قرضه را برای ســرمایهگذاران
منتشر میکنند تا کســری بودج ه دولتی را پایین بیاورند و از
طریق اعطای یارانه از انباشت بخش خصوصی حفاظت کرده و
بدین ترتیب اقتصاد را حفظ کنند .آنها سپس باید این اوراق
قرضه را همراه با بهر ه آن ،با اخذ مالیات از دستمزدهای کنونی
و آتی طبقه کارگر بازپرداخت کنند .ســازوکار سوم ،افزایش
سریع سفتهبازی مالی و گسترش شکاف بین اقتصاد تولیدی
و «سرمایه مصنوعی» 4اســت .مقرراتزدایی صنعت مالی و

