بيستويکم بايد به نوبه خود در رابطه با دولت پليسی جهاني
نیز مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
فاشیسم ،چه در شکل کالسیک قرن
بیســتم و چــه انــواع محتمــل
فاشیسم
در قرن بیستم
نئوفاشیســم قرن بیستویکم ،یک
و بیستویکم
پاســخ ویژه به بحران سرمایهداری
است .ترامپیسم  9در ایاالت متحده
آمریــکا ،برگزیــت  10در بریتانیا،
بولســونارو 11در برزیل ،افزایش نفوذ احزاب نئوفاشیســت و
اقتدارگرا در سراسر اروپا (از جمله لهستان ،آلمان ،مجارستان،
اتریش ،ایتالیا ،هلنــد ،بریتانیا ،دانمارک ،فرانســه ،بلژیک و
یونان) 12و در سراسر جهان چون اسراییل ،ترکیه ،فیلیپین،
برزیل و هند ،نشــاندهند ه پاســخ راســتافراطی به بحران
ســرمایهداری جهانی است .آنها نشــانههای عمومی بحران
حاکمیت سرمایهداری هستند .بحران ساختاری سرمایهداری
ابعاد عینی و ذهنی را دربرمیگیرد .شرایط خاص در هر کشور
همواره با شرایط عمومیتر در نظام جهانی مرتبط است .شرایط
عمومی در چنین وضعیتی ،به درستی بیانگر ظهور یک اقتصاد
و جامعه جهانی یکپارچه و بحران ساختاری و فرهنگی عمیق
سرمایهداری جهانی جدید است .ابعاد ساختاری بحران ناشی از
ش ا ز حد و رکود مورد بحث در باال در ترکیب با نوعی
انباشت بی 
بحران مشروعیت دولت و هژمونی سرمایهداری تشدید شده
است.
از نظر «گرامشــی» هژمونی به نوعی پیروی اجتماعی خاصی
اشــاره دارد که در آن گروههای پیرو «موافقت فعال» خود را
به سیســتم غالب قرض میدهند .برنامههای هژمونی صرفا
شــامل حاکمیت نمیگردد بلکه مســتلزم رهبری سیاسی و
ایدئولوژیک بر اساس مجموعهای از اتحادهای طبقاتی است.
چنین هژمونیای باید ب ه طور مداوم بازسازی شود ،زیرا امکان
دستیابی به چیرگی هژمونیک یا جلب رضایت پیروان ،همزمان
بر مبانی ایدئولوژیکی و مادی استوار است .بنابراین ،هژمونی نیاز

به یک بنیان یا شرایط مادی ،نهادها و هنجارهای همسویی دارد
که امکان بازتولید اجتماعی تعداد شمار مناسبی از افراد در میان
گروههای پیرو را فراهم آورد .هیچ طبقه حاکمهای نمیتواند
هژمونی خود را بدون توسعه سازوکارهای متنوع مشروعیت و
تامین یک بنیان اجتماعی اعمال کند .ترکیبی از یکپارچگی
مبتنی بر توافق از طریق پاداش مادی برای بعضیها و ممانعت
قهری دیگرانی که سیستم نمیخواهد یا نمیتواند آنها را به
همکاری بپذیرد.
عالوه بر این ،از نظر گرامشــی یک طبقه یــا بخش طبقاتی،
به میزانی قادر به کســب هژمونی میشــود که بتواند منافع
خود را بــه عنوان منافع عمومــی ارائه دهد و تــا جایی که بر
«منافع گروه مســلط ،غلبه کند ،اما تنها تا یک نقطه معین،
یعنی متوقف کردن منافع اقتصادی انحصــاری ناپایدار آن»
( .)1972,182,Gramsciهمانگونه که در مطالب قبلی اشاره
کردم ،نخبگان فراملیتی در حــالظهور در دهههای  1980و
 1990برای ایجاد یک بلوک تاریخی سرمایهداری جهانی آغاز
به کار کردهاند .یک بلوک تاریخی یک گروه اجتماعی است که
شامل اقشار حاکم و یک پای ه اجتماعی ،ورای گروه حاکم است
که در آن یک گروه رهبــری را اعمال میکند و طرح خود را از
طریق رضایت کســانی که به بلوک متصل میشوند ،تحمیل
میکند .برای دستیابی به موفقیت در ایجاد یک بلوک تاریخی،
گروه حاکم بایــد بتواند برنام ه طبقه خــود را به عنوان منافع
عمومی ارائه دهد و حمایت فعاالن ه کســانی را که با ترکیبی از
پاداش مادی و رهبری ایدئولوژیک به بلوک فراخوانده میشوند،
بهدســتآورد .بدین معنا که به آنچه گرامشــی تحت عنوان
هژمونی گسترده 13اشاره کرده ،دست یابد.
زمانی در ده ه  1990این تصور ایجاد شد که نخبگان فراملیتی
میتوانند این بلــوک تاریخی را ایجاد کننــد ،چنانکه به نظر
14
میرسید که جهانیسازی ،نئولیبرالیسم و سندروم «»TINA
(جایگزین دیگری وجود ندارد) در حال تبدیلشــدن به یک
اجماع و «عقل سلیم» بود ،اما تالش برای ایجاد این بلوک سریعا
بهپایانرسید .طبقه ســرمایهدار فراملیتی به تعقیب عریان
منافع شرکتهایشــان به صورتی بیبندوبار و رها از کنترل
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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