جهــان

قلمرورفاه

جریانهای انباشت نظامی بهصورت قهری در سرتاسر جهان
به اصرار نیروی نظامی و یا از طریق قراردادهای واگذارشده از
سوی دولتها ،فرصتهای انباشت سرمایه را برای شرکتهای
فراملیتی جهت تولید و اجرای کنترل اجتماعی و جنگ فراهم
میکنند .از اینرو ،فراتر از اهداف سیاسی ،گونهای از درگیریها
و ســرکوب جنبشهای اجتماعی و مردم آسیبپذیر به یک
استراتژی انباشت در سرتاسر جهان تبدیل شده است.

جنگ در خدمت سرمایه

از لحاظ تاریخی جنگ ،نظام
سرمایهداری را از بحران خارج
کرده ،در حالی که جنگها
عموماً در خدمت منحرف
کردن توجه از تنشهای
سیاسی و مسائل مشروعیت
ل حاضر
نیز بودهاند .در حا 
این انگیزه به سوی جنگ ،در
جهت یک ترکیب مرگبار با
دور جدیدی از تجدید ساختار
سرمایهداری جهانی از طریق
دیجیتالیزاسیون در حرکت
است
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تاثیرات مهم جانبــی ،روند تامین
هزینههای نظامی از طریق رگهای
دیجیتالیسازی
باز اقتصاد جهانی  -یعنی ســاختار
شــبکه یکپارچه تولید ،خدمات و
سیســتم مالی جهانــی  -به طور
فزایندهای تشخیص ابعاد بین اهداف
نظامی و غیرنظامی یک اقتصاد جنگی جهانی را دشوار کرده
اســت .از این جهت برای یک دولت پلیســی جهانی توسعه
فناوریهای جدید مرتبط با دیجیتالی کردن و آنچه اکنون به
عنوان چهارمین انقالب صنعتی نامیده میشــود ،بسیار مهم
است .این فناوریهای جدید انقالبی در جنگ ،کنترل اجتماعی
و ماهیت خشونتهای دولتی و خصوصی در قرن جدید ایجاد
کرده که کاربرد نظامی این فناوریها و ادغام بیشــتر انباشت
خصوصــی را با نظامیگــری دولتی دربرمیگیــرد .بنابراین
دیجیتالیسازی ،ایجاد یک دولت پلیسی جهانی را امکانپذیر
میسازد.
طبقه سرمایهدار فراملیتی و دستگاههای دولتی که در اختیار
آنها قــرار دارد ،تالش میکنند هم بحران اقتصادی ناشــی از
انباشت بیش از حد را حل کنند و هم شرایط سیاسی این بحران
یعنی گسترش عصیان جهانی و پتانسیل آن (زیرا هنوز عینیت
نیافته است) شورش جهانی برای سرنگونی سیستم را مدیریت
کنند .به موازاتی کــه دیجیتالی کردن ،ســرمایه را متمرکز
میسازد ،قطبیسازی را تشــدید و صفوف نیروی کار مازاد را
متورم میکند ،گروههای مســلط در مقابل مقاومت واقعی و
بالقوه ،به سمت استفاده از فناوریهای جدید در جهت کنترل
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اجتماعی و سرکوب تغییر جهت میدهند .سیستمهای جدید
جنگ ،کنترل اجتماعی و سرکوب که با پیشرفت دیجیتالیزه
شــدن امکانپذیر گردیده دربردارنده نظــارت الکترونیکی
جهانی است که اجازه میدهد هر حرکتی مورد ردیابی و کنترل
قرارگیرد .این سیستمها اکنون در حالگسترش نمایشهای
درگیری از مناطق جنگی فعال به شــهرهای نظامی و مناطق
روستایی در سراسر جهان هســتند .اینها در ترکیب با نوعی
تجدیدساختار فضای اجتماعی است که اجازه میدهد تا اشکال
جدیدی از مهار فضای اجتماعی و کنترل حاشیهنشینان ایجاد
شــود .نتیج ه آن ،جنگی دائمی اما با شــدت پایینتر (نسبت
به جنگهای نظامی متعارف) در برابــر اجتماعات عصیانگر،
بهویژه اقلیتهای قومی ،نژادی و مذهبی تحت ستم ،مهاجران،
پناهندگان و دیگر جوامع آسیبپذیر است.
هرچه اقتصاد جهانی بیشتر به نظامیگری و درگیری وابسته
میشود ،انگیزه برای جنگ و سهم بشــریت از رنج آن بیشتر
میشــود 8.در دوره فعلی جهانیســازی ســرمایهداری یک
درام جنگ داخلی وجود دارد .از لحــاظ تاریخی جنگ ،نظام
ســرمایهداری را از بحران بیــرون آورده اســت ،در حالی که
آنها توجهات را از تنشهای سیاســی و مشکالت مشروعیت
نیز منحرف کردهاند .محرک یک جنــگ غیرقابل کنترل در
دوره جهانیسازی کنونی ســرمایهداری وجود دارد .از لحاظ
تاریخی جنگ ،نظام ســرمایهداری را از بحــران خارج کرده،
در حالی که جنگها عموماً در خدمــت منحرف کردن توجه
از تنشهای سیاســی و مســائل مشــروعیت نیز بودهاند .در
حال حاضر این انگیزه به ســوی جنگ ،در جهت یک ترکیب
مرگبار با دور جدیدی از تجدید ساختار سرمایهداری جهانی
از طریق دیجیتالیزاسیون در حرکت است .چنانکه سرنوشت
دره سیلیکون و والاســتریت به ترکیب انباشت خصوصی در
ترکیب با نظامیگری دولتی ،جنگ و ســرکوب وابسته است.
دولت پلیسی جهانی و فاشیسم قرن بیستویکم در هم آمیخته
شدهاند .دولت پلیسی جهانی شرایطی را فراهم میآورد که به
پیشرفت پروژههای فاشیســتی کمک کند .سه بعد ذکر شده
سیاست جهانی ،نوعی وحدت را شکل میدهند؛ فاشيسم قرن

