ایجاد یک سیستم مالی در ســطح جهانی در دهههای اخیر
اجازه داده طبقه سرمایهدار فراملیتی ظرفیت تریلیونها دالر
را در سفتهبازی تخلیه کند .محصول ناخالص جهانی یا ارزش
کل کاالها و خدمات تولیدشده در سراسر جهان در سال 2017
ساالنه در حدود  75تریلیون دالر (،)1 ,2017 ,World Bank
در حالی که تنها ســفتهبازی ارز در همان ســال به مبلغ 5.3
تریلیــون دالر در روز رســید ( )2018 ,McLeodو بازارهای
جهانی حاصل از آن با یک بــرآورد غیررســمی ،برابر با 1.2
کادریلیون 5دالر بود (.)2018 ,Maverick
مکانیسم چهارم ،امواج مداوم سرمایهگذاری در بخش بسیار
ل حاضر در اوج جهانیسازی
با ارزش فناوری اســت که در حا 
ســرمایهگذاری قرار داشــته و انگیز ه دیجیتالــی کردن کل
اقتصــاد جهانی اســت .موسســات ســرمایهگذاری بهویژه
سرمایهگذاریهای سوداگرانه و صندوقهای سرمایهگذاری از
زمان رکود بزرگ سال  2008میلیاردها دالر در بخش فناوری
ریختهاند ،آنها در مواجهه با رکود ،سرمایههایشان را به سمت
یک بازار جدید سرمایهگذاری نشده برگرداندند .سرمایهگذاری
در بخش فناوری اطالعــات از  17میلیارد دالر در ده ه 1970
به  175میلیارد دالر در سال 1990و به  496میلیارد دالر در
سال  2000افزایش یافت و در سال  2017از  700میلیارد دالر
پیشی گرفت ( .)2017 ,Federal Reserve Bankهنگامیکه
دیجیتالی کردن میتواند رشــد را تحریک کند ،سیاستهای
خاصی مانند واســطهها تمایل پیدا میکنند خــود را در این
چرخههای تولید و گردش ارزشها شــریک کنند تا بتوانند
بزرگترین بخش از این کیک ارزش را از آن خود کنند .ذخایر
عظیم نقدینگی و سودانباشتهشده در بخش تکنولوژی ،تولید
ارزش جدیدی را به موازات سهم شیر سرمایهداران دیجیتالی
از ارزش افزوده حاصل از این بخش نشان نمیدهد .در همین
زمان ،جامعه در معرض تخریب دیجیتالی از سوی بخشهای
عمد ه اقتصاد جهانی قرار خواهد گرفت .هر چیزی ممکن است
ل
دیجیتالی شود و این تقریبا همه چیز را شامل میشود .درحا 
حاضر اتوماســیون از بخش صنعت و مالی به تمام شاخههای
خدمات حتی به صنعت فستفود و کشاورزی گسترش یافته،
چنانکه بخشهای طبق ه سرمایهدار فراملیتی به دنبال کاهش
دستمزدها و رقابت با یکدیگر در این روند هستند.
ی کردن در نهایت  -به میزانی که تکنولوژی را جایگزین
دیجیتال 
کار میکند - 6در جهت کاهش هزینهها به ســمت صفر فشار
وارد میکند .تمام تضادهای سیســتم ســرمایهداری تشدید
شده است .نرخ ســود کاهش مییابد .تحقق مشکالت در آن
عینیت بیشتری یافته است .اقتصاد دیجیتال در حال ظهور در
شرایط عدم مداخله عمده دولت در بازار کار ،در جهت ترویج
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سیاستهای توزیع مجدد ،نمیتواند مشکل انباشت بیش ازحد
را حل کند .عالوه بر این ،دالیل زیادی وجود دارد تا باور کنیم
دیجیتالی کردن تنها توانایی دولتهــا را برای اعمال هر نوع
مقررات بر سرمايههای متحرک فراملیتی ،بهويژه سرماي ه مالی
فراملیتی که عمدهترین بخش سرمايه در سطح جهانی است،
بیشتر تضعيف خواهد کرد .از این رو ،مشکل مشروعیت دولتها
را تشدید میکند که پیامد آن نوعی بيثباتي ساختاری فزاینده
در اقتصاد جهاني است.
نخبــگان فراملیتی عمیقا در مورد چگونگی پاســخ به بحران
تقسیمبندی شــدهاند .بســیاری از شــرکتهای متعلق به
طبق ه ســرمایهدار فراملیتی و نمایندگان سیاســی آنها ترس

از آن دارند کــه بحران منجر به یک طغیــان غیرقابل کنترل
از پایین گردد« .یوهان روپرت» یکــی از میلیادرها و صاحب
جواهرفروشــی لوکــس و تجملی جفرســون اعتــراف کرد
شــبها با فکر انقالبهای اجتماعی فقــرا نمیتواند بخوابد
( .)2015 ,Roberts and Mulierنابرابریهای بیسابقه جهانی
تنها با سیستمهای سرکوبکننده فزاینده و کنترل اجتماعی
فراگیر میتواند حفظ شود .نوعی همگرایی پیرامون نیاز سیاسی
سیســتم به کنترل اجتماعی و نیاز اقتصادی آن برای انباشت
دائمی وجود دارد .طبقه ســرمایهدار جهانی عالقه خاصی به
سرمایهگذاری روی جنگ ،تعارض و ســرکوب بهعنوان ابزار
انباشت پیدا کرده اســت .بهموازات خصوصیسازی فزاینده
سرکوب حمایتشده از سوی دولت ،منافع مجموع ه وسیعی از
گروههای سرمایهداری ،محیط سیاسی ،اجتماعی و ایدئولوژیک
در جهت ایجاد و حفظ تعارضات اجتماعی  -مانند خاورمیانه  -و
توسع ه سیستمهای جنگ ،سرکوب ،نظارت و کنترل اجتماعی
تغییر جهت مییابد.
اصطالح «دولت پليسی جهانی» به
سه تحول مرتبط با هم اشاره دارد.
دولت پلیسی
اولین تحول ،سیستمهای همه جا
جهانی
حاضر برای کنتــرل اجتماعی توده
مردم ،سرکوب و جنگ ترویج شده
به وســیله گروههای حاکــم برای
ممانعت از عصیان طبقه کارگر جهانی و بقیه بشــریت است.
دومین مورد این اســت که چگونه خود اقتصاد جهانی هرچه
بیشتر مبتنی بر توسعه و گسترش این سیستمهای نزاع ،کنترل
اجتماعی و سرکوب ،در واقع به عنوان وسیلهای برای کسب سود
و تداوم سرمایهگذاری برای مواجهه با رکود میشود؛ « آنچه من
آن را انباشت نظامی یا «انباشت از طریق سرکوب» مینامم و
سومی حرکت فزاینده به سوی نظامهای سیاسیای است که
میتواند به عنوان فاشیســم قرن بیســتویکم و یا حتی در
برداشتی گستردهتر به عنوان توتالیتر توصیف شود».
حوادث  11ســپتامبر ســال  2001در ایــاالت متحده یک
نقطهعطف در ساختن یک دولت پلیســی جهانی بود .دولت
ایاالت متحده از این حمالت در جهت گسترش نظامیسازی
اقتصاد جهانی بهرهبرداری کرد .در چنین شرایطی این کشور و
سایر کشورها در سراسر جهان قوانین امنیتی «ضدتروریستی»
ســخت و بیرحمانــهای را گذراندند و هزینههــای نظامی
(«دفاع») را افزایــش دادند .بودجه پنتاگون بین ســالهای
 1998و  2011بــه صورت خالص  91درصــد افزایش یافت.
در همین دوران سود صنایع نظامی تقریبا چهار برابر افزایش
پیدا کرد .از ســالهای  2006تا  2015در سطح جهانی ،کل
هزینههای دفاعی (ارتش ،سازمانهای اطالعاتی ،امنیت /دفاع
داخلی) با  ۵۰درصد رشد از  1.4تریلیون دالر به  2.03تریلیون
دالر افزایش یافته است.
جنگهای دروغین در برابر موادمخدر و تروریسم ،جنگهای
اعالمنشده در برابر مهاجران ،پناهندگان و باندهای جنایتکار
(و به طور کلی جوانان فقیر ،تیرهپوستان و جوانان طبق ه کارگر)،
ساخت دیوارهای مرزی و بازداشتگاههای مهاجران ،گسترش
مجتمعهای زندان صنعتی ،قوانین اخراج و دیپورت ،گسترش
پلیس ،ارتش و سایر دستگاههای امنیتی ،هم ه اینها منابع مهم
سودجویی سازمانیافت ه دولتی هستند.
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

جهانیسازی
سرمایهداری
منجر به
قطببندی
بیسابقه
اجتماعی در
سراسر جهان
شده است .طبق
گزارش سال
 2018آژانس
توسع ه آکسفام
در سال 2015
تنها یک درصد از
بشریت ،صاحب
بیش از نیمی
از ثروت جهان
است و  20درصد
باالی آن صاحب
9۶,5درصد از این
ثروت هستند
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