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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

بهعنوانمثال ،در شــرایطی که در مکزیک و آرژانتین ،قانون
اساسی جهت اجازهدادن به انجام وظایف پلیس توسط نیروهای
مسلح اصالح شــد ،همزمان ماموریتهای نیروهای آموزشی
عملیات ویژه ایاالت متحده بین ســالهای  2007تا 2014
سه برابر افزایش یافت .در ســال  ،2017شرکتهای نظامی و
امنیتی خصوصی مشغول به کار در حدود  2.4میلیون نفر را در
استخدام داشتند و اغلب در سرکوب جنبشهای اجتماعی با
نیروهای دولتی همکاری کردند.
آمریکای التین در حال تبدیل شــدن به یک پاتیل دولتی و
خصوصی است که با هدف سرکوب طغیانهای سیاسی و باز
کردن قاره به روی چپاول شرکتهای بزرگ از سوی آنها در
حال همزدن و جوشش است .این ســمبل یک دولت پلیسی
جهانی است .باینشتین می نویســد« :دیکتاتوری کنونی یک
تصویر مدنی از احترام به احکام قانون اساسی ،برگزاری انتخابات
منظم با مشارکت احزاب سیاسی و سایر ویژگیهای رژیمهای
دموکراتیک را به نمایش میگــذارد» .در حالیکه «زندانیان
سیاسی تقریبا همیشــه پیش از قضاتی که احکام خودسرانه
اما با ظاهر قانونی صادر میکنند ،به زندان افکنده شــدهاند،
ترورهای شخصیتهای مخالف توسط رســانههای شرکتی
گزارشنشد ه باقی میمانند و سرکوب دولتی اعتراضات سیاسی
اغلب با خشــونت پلیس در برابر فقرا ،علیــه اعتراضات مردم
و علیه مخالفان عادی همراه اســت».)Beinstein 2018 ,( .
با این وجــود ،تمایزی حیاتی میان اقتدارگرایی ســرکوبگر و
نئوفاشیسم وجود دارد :در آمریکای التین ،به استثنای احتماال
برزیل و کلمبیا ،ما به همان شیوهای که در ایاالت متحده ،اروپا
و یا در هند اتفاق میافتد ،شــاهد گسترش سرتاسری جامعه
مدنی جنبشها و ایدئولوژیهای نئوفاشیستی نیستیم .به طور
خالصه ،منطقه برای تبدیل شدن به یک دولت پلیسی جهانی
جاروب شده ،اما به نحوی که اقتدارگرایی جناح راست را نسبت
به نئوفاشیسم بسیار مناسبتر توصیف میکند.
با التقاط اقتدارگرایی و فاشیسم ،ما توانایی تمایز بین این دو را
از دســت میدهیم .به عالوه ،جهانیسازی سرمایهداری و یک
دولت پلیسی جهانی قطعا «استاتیسم»  32نیستند .کل فشار آن،
کاهش مداخل ه دولت در بازار و آزادسازی سرمایه از کنترلهای
دولتی اســت .دولت به یک دستگاه ســرکوبگر برای کنترل
نیروهای مردمی از پایین و ابزاری جهت گشایش فرصتهای
انباشت برای ســرمایه فراملیتی ،از جمله فرصتهای انباشت
برای سرمای ه نظامی و انباشــت به وسیل ه سرکوب تقلیل یافته
است .در همین راستا ،فاشیســم قرن بیستویکم و یک دولت
پلیسی جهانی شامل سهگان ه نیروهای راستافراطی ،اقتدارگرا
و نئوفاشیست در جامع ه مدنی ،قدرت سیاسی ارتجاعی در دولت
و سرمایه شرکتهای فراملیتی ،بهویژه سرمایه مالی سفتهباز،
مجتمعهای امنیتی-نظامی و صنعتی و صنایع استخراجی است
که هر س ه آنها به نوبه خود به سرمایه با تکنولوژی باال یا دیجیتال
وابسته و درهم آمیختهاند .مجتمعهای استخراجی و انرژی باید
جوامع را مهار کرده و منابع آنها را به خود اختصاص دهند ،که
آنها را به حمایت یا حتی ترویج نظامهای سیاســی سرکوبگر و
نئوفاشیست متمایل میکند .انباشت سرمایه در مجموعههای
نظامی ،صنعتی و امنیتی بســتگی به جنگهــای بیپایان و
سیستمهای ســرکوب دارد .انباشــت مالی نیازمند ریاضت
بیشتری است که اگر غیرممکن نباشد ،دشوار است بتوان آن
را از طریق سازوکارهای مبتنی بر توافق طرفین ،تحمیل کرد.
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

چگونگی گردهم آمدن این ســه بخش ســرمایه با نیروهای
دولتی و شــبهنظامی در ایــاالت متحده ،در ســال  2016با
یک ضدشــورش نظامی علیه فعاالن بومی و متحدانشــان
که به صورت مســالمتآمیز به ســاخت خط لوله دسترسی
«داکوتا»  33در ســرزمینهای نزدیک بــه قطعه زمین خاص
سنگهای ایســتاده «ســایوکس» 34خود اعتراض داشتند،
نشــان داده شــد .شــرکت نفــت و گاز خصوصی ســازنده
خطوط لوله فورچون  500و شــرکای انتقال انــرژی ،با پول
نقد تامین شــده توســط کنسرســیومی شــامل بانکهای
( Wells Fargoو  )Bank of Americaیــک شــرکت مزدور
و امنیتی به نام ( )TigerSwanرا اســتخدام کردند که ریشه
آن به عنوان پیمانکار ،به پنتاگــون و وزارت امور خارجه برای
جنگهای خاورمیانه برمیگشت .به ( )TigerSwanدر ازای
سازماندهی یک کارزار ضدشورش علیه معترضان در هماهنگی
با این شرکت نفت و گاز و همچنین سازمانهای محلی ،ایالتی و
فدرال مجری قانون ،از جمله سربازان گارد ملی ،هزینه پرداخت
میشد )TigerSwan( .با نامیدن معترضان ضدساخت خط لوله
به عنوان «مبارزان جهادی» و نامیدن منطق ه اعتراض به عنوان
«میدان جنگ» اعالم کرد« :اکنون آمادگی جاسوسی اطالعاتی
همراه با پشتکار در میدان جنگ و هماهنگی فعال بین عناصر
جاسوسی و امنیتی ،یک روش اثبات شده برای شکستدادن
شورشیان خط لوله است» .زرادخانه «غیرکشنده» 35راهاندازی
شده توسط دســتگاه ضدشــورش دولتی و خصوصی شامل
گلولههای پالستیکی ،گلولههای کیسهای لوبیا ،دستگاههای
صوتی ( ،36)LRADتوپهای آبی ،سگهای مهاجم ،هواپیماهای
جنگند ه بدون سرنشین ،تصویربرداری ابرداده ،ضداطالعات و
عملیات روانی بود .با اینکه تجرب ه ناخوشایند سایوکس در داکوتا
یک مطالع ه موردی تازه پیرامون نظامیکردن دولت پلیســی

