ساختار ســرمایهداری جهانی از طریق جهانیسازی به میزان
قابلتوجهی صفــوف جمعیت مازاد نیروی کار را گســترش
داده اســت .فرایندهایی که نیروی کار را مازاد کردهاند ،تحت
شرایط جهانیسازی تشدید گردیده است .سازماندهی مجدد
از راه دور به ســرمای ه فراملیتی کمک کــرده تا قدرت نیروی
کار ســازمانیافته را در قلمروهای محدود شکســت دهد و
روابط جدید سرمایه-کار را بر اســاس بخش -بخش کردن،
انعطافپذیرکردن و کاهــش هزینههای نیروی کار را تحمیل
کند .بحرانها برای سرمایه این فرصت را فراهم میکند که با
تشدید فشار بر تعداد کمتری از کارگران ،روند افزایش بهرهوری
را دنبال کند .این تحوالت ،همراه با دور جدیدی از انباشت اولیه
و آوارگی صدها میلیون نفر ،موجب ایجاد ارتش جهانی جدیدی
از نیروی کار مازاد شــده که فراتر از ارتش ذخیره نیروی کار
سنتی است که مارکس مورد بحث قرار داده است.
سرمایهداری جهانی هیچگونه استفاده مستقیمی از جمعیت
مازاد نمیبرد اما به طور غیرمســتقیم ،وجود همین جمعیت
مازاد ،امکان آن را فراهم میکند تا ســرمایهداری ،دستمزد را
در همه جا پایین نگه دارد و سیستمهای جدید بردهداری قرن
 21را ممکن میسازد .جمعیت مازاد نمیتواند مصرفگرا باشد
و در نتیجه برای ســرمایه فراملیتی بازار قابل توجهی فراهم
نمیکند .گروههای غالب با چالــش چگونگی کنترل طغیان
واقعی و بالقــو ه این جمعیت اضافی مواجهانــد .ب ه موازاتیکه
ســرمایهداری جهانی به محدودیتهای توسع ه گسترده خود
میرسد ،باید به صورتی خشونتآمیز اقدام به گشایش فضاهای
جدید کرده و مردم در این فضاهای جدید باید توسط یک دولت
پلیسی جهانی تحت فشار و سرکوب قرار گیرند .مکانیزمهای
حذف قهرآمیز از جمله زندانی کردن تودههای مردم و گسترش
مجتمعهای صنعتی زنــدان ،پلیسیســازی فراگیر ،قوانین
ضدمهاجــران و رژیمهای دیپــورت و دســتکاری فضاهای

اجتماعی به روشهای جدید به گونهای است که هم محلههای
مسکونی محصور و دروازهگذاری شده  15و هم «گتوها» 16تحت
کنترل ارتشهایی از نگهبانان امنیت خصوصی و سیستمهای
نظارتی پیشرفت ه تکنولوژیک ،پلیسیسازی همراه با نظامیگری
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و غالبا گســترده قرار دارند .روشهای کنترل «غیرمرگبار»
جمعیت و تدارک صنایع فرهنگی و دستگاههای ایدئولوژیک
دولتی برای انسانیتزدایی یا غیرانسان معرفی کردن قربانیان
ســرمایهداری جهانی به عنوان موجوداتی خطرناک ،فاسد و
منحط از نظر فرهنگی بازتولید میشوند .دولتها تالش برای
حفظ مشروعیت خود در میان این جمعیت مازاد را رها کردهاند
و ب ه جایآن در جهت مجرمسازی از فقرا و محرومان و در برخی
موارد تمایل به قتلعام آنها تغییر جهت میدهند.
اما این سازوکارها همچنین کارزارهای ایدئولوژیک هدفگذاری
شده در جهت گمراهسازی و ایجاد انفعال در میان آنهایی که
منع شدهاند را نیز شامل میشود .توانایی کشف شده جدیدی
در سرمایه فراملیتی برای دستیابی به تسلط سیاسی از طریق
اعمال کنترل بــر تولید ابزارهای فکری ،رســانههای جمعی،
سیســتم آموزشــی و صنایع فرهنگی به آن اجــازه میدهد
تا از امکان نفــوذ عمیقتر و کاملتــری در فضاهای فرهنگی
و اجتماعی و در واقــع در خود عالم زندگی برخوردار شــود.
استراتژیهای بازاریابی شرکتها از طریق آرزوپروری و تحریک
شهوانی سیاستزدایی شــدهاند ،به طوری که نارضایتیها و
آرزوهای دستنیافتنی ناشــی از محرومیتهای اعمال شده،
بهجای قرار گرفتن در جهت طرح درخواستهای سیاسی از
سیستم از طریق بسیج اجتماعی در جهت مصرف جزیی و گریز
به هپروت هدایت میشود.
در این راستا ،در کار قبلی خود مشاهده کردم که نقش برجسته
تسلط سیاســی و ایدئولوژیک در این عصر دیجیتال از طریق
اعمال کنترل بر رســانهها و جریان تصاویر و نمادها ،هرگونه
پروژه فاشیسم قرن بیســتویکم پیچیدهتر میشود و همراه
با نظارت سراســربین  18و تکنولوژیهــای کنترل اجتماعی،
احتماال به آن اجازه میدهد که بیشــتر از سرکوب عمومی بر
انتخابات متمرکز شود ،مگر اینکه یک انقالب از پایین حقیقتا
حکومت طبق ه سرمایهدار فراملیتی را مورد تهدید قرار دهد .این
کیفیتهای جدید اعمال کنترل اجتماعی و تسلط ایدئولوژیک
مرزها را محو میکند ،به طوری که ممکن است یک نئوفاشیسم
مشــروط (مطابق قانون اساســی -مترجم) و به هنجارشده
(توسط نهادهای نمایندگی رســمی ،قوانین اساسی ،احزاب
سیاسی و انتخابات) شکل گیرد ،تمام اینها در حالی است که
سیستم سیاسی بهشدت توسط سرمای ه فراملیتی و نمایندگان
آن کنترل میشــود و هرگونه مخالفتی که در واقع سیستم را
تهدید میکند ،اگرچه نابود نشده اما خنثی شده است .اگر دولت
پلیسی جهانی و این انگیزه به سوی فاشیسم قرن بیستویکم
تحت کنترل قرار نگیرند ،ممکن است ما به جای یک گسست،
شاهد نوعی «زوال» 19نظم مبتنی بر قانون اساسی باشیم.
پایگاههای
اجتماعی فاشیسم
قرن بیستویکم

فاشیسم قرن
بیستم ریشه
در مرحله
اولی ه توسعه
سرمایهداری
داشت ،زمانی که
طبقات متوسط
و خردهبورژوازی
بخش قابل
توجهی از
جمعیت را که
بیثباتشدن
وضعیت خود و
تهدید تحرک
رو ب ه پایین را
تجربه میکردند،
نمایندگی
میکرد

فاشیسم قرن بیستم ریشه در مرحله
اولیه توسعه ســرمایهداری داشت،
زمانــی کــه طبقــات متوســط و
خردهبورژوازی ،بخش قابلتوجهی از
جمعیت را که بیثباتشدن وضعیت
خود و تهدید تحرک رو به پایین به
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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