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 ١. طرح بحث۱

با  ٢.گیر کرد و چپ ایران هم از این قاعده مستثنی نبودهمه را غافل ۹۶ماه خیزش دی
آن، و درنتیجه  گیری نسبت بهیابی رسیع خیزش اما گریزی نبود از موضعگسرتش و عمق

رغم استقبال و ح�یت نسبی نیروهای مجموع، به رس آن. درخطرکردن برای فهِم شاید پیش
های انکارآمیزی هم وجود داشت که ارزیابی اِی تاثیرگذار، واکنشچپ از این خیزِش توده

ای است در همین ها حایز اهمیت است؛ منت حارض، گام اولیهیری آنگمضمون و جهت
ی نخست راستا، گیریم کوتاه و نامتام. اما چرا این ارزیابی حایز اهمیت است؟ در وهله

تواند برای که این ارزیابی میتری را برشمرد؛ از جمله اینواسطهتوان دالیل رسراست و بیمی
اش مفید باشد؛ و یا ایران در خط سیر پویش تاریخیشناخت بهرت مختصات کنونی چپ 

تواند گامی در جهت رسیدن به ماه از منظری متاما متفاوت میکه بازاندیشی خیزش دیاین
دست دالیل تری از این خیزش باشد، و نظایر آن. اما فراتر از این تر و چندوجهیدرک جامع

های یادشده وجود دارد که بیان آن نیازمند تری برای واکاوی واکنشواسطه، دلیل عام مهمبی
 :ای توضیحی استمقدمه

ی مناسبات امپریالیستی دوران جنگ رسد در چنربه ٣استبداد سیاسی حاکم بر ایراِن کنونی
زاده شد و در ه�ن بسرت تثبیت شد؛ در تعامل با بازآرایی مناسبات جدید امپریالیستی بسط 

اش و در تعامل نزدیک با وضعیِت متاخر ویش درونیو تحول یافت؛ و سپس متناسب با پ
ی مخوف کنونی های قوای امپریالیستی در سطح جهانی و در خاورمیانه به مرحلهبندیصف
بنابراین، تحلیل نظام استبدادی حاکم بر ایران و تحوالت آن بدون درنظرگرفنت  ٤.رسید

ارایه گردید برگزار شد  ۹۶ماه ی کوتاهی از این مقاله در ه�یشی که در ماه فوریه (در آملان) حول تحلیل خیزش دی. طرح اولیه١
شان هستم) طور جمعی مورد بحث قرار گرفت. در منت حارض بازخوردهای رفقای حارض در آن گفتگوها (که قدردان مشارکتو به

ی کارگاه دیالکتیک و منجنیق برای تا جای ممکن در بافتار استداللی بحث گنجانده شده است. همچنین از رفقای تحریریه
های تحلیلی ها و نارساییی این منت سپاسگزارم. روشن است که مسئولیت کاستینویس اولیهپیششان به بازخوردهای انتقادی

توضیح کوتاهی آمده است. فعالً  ۱۲در عنوان این مقاله، در پانویس » امپچپ آنتی«متوجه نگارنده است. درخصوص اصطالح 
ستیزی امپریالیسم«هایی نزد نیروهای چپ است که نوعی شکنم که منظور گرایدرآمد این بحث، به این اشاره بسنده میدر پیش

 دهند.ورزی خویش قرار میو الجرم کاذب را محور سیاست» آمیزسویه یا تقلیلیک

ی رادیکال آن و یا رسعت باالی پویش آن نبود؛ بلکه دقیقاً گیر گیری نیروهای چپ رصفاً ناشی از ابعاد وسیع خیزش، سمت. غافل٢
مؤثر بر روند این  ها نیروهای چپ متوجه این مساله شدند که آمادگی یا توان ناچیزی برای تاثیرگذاریین خصلتی همواسطهبه

 های مشابه آتی) دارند.خیزش (و خیزش

 گران برای نامیدن مخترص اینبرم. معموالً مولفان و تحلیلکار می. این اصطالح را در مفهوم عام نظام سیاسی حاکم بر ایران به٣
» ایدئولوژیک-نظامی-نظام اقتصادی«کنند (مثالً محمدرضا نیکفر تعبیر نظام سیاسی از اصطالحات مختلف و متفاوتی استفاده می

ت و فهم ماهی». مفهوم را فراچنگ آورد«تنهایی و بدون نارسایی بتواند پیچیدگی که اساساً یک اصطالح بهآنبرد)، بیکار میرا به
نیز بار دیگر  ای باشد (همچنان که هم اینکهای گسرتدهتواند موضوع بررسیم حاکم بر ایران خود میی نظاهای مشخصهخصلت

 گنجد.مباحثاتی در این زمینه جریان دارد)، که حتی پرداخنت به رئوس این بحث در این مجال �ی

های سیاسی آن ای در پویشی سهم برجستهای شکل گرفت که منازعات امپریالیستدر بسرت تاریخی جامعه ۵۷.  انقالب نامتام ٤
کننده، مانند برآمدن رضاشاه، رسکوب جنبش انقالبی گیالن، داشتند؛ از رسکوب انقالب مرشوطه، تا دیگر فرازهای تاریخی تعیین

ی ه، زمینه، و غیره. در نتیج۱۳۳۲های انقالبی آذربایجان و کردستان، کودتای مرداد ، رسکوب جنبش۱۳۲۰اشغال ایران در سال 
بخش و ضدامپریالیستِی مادی و تاریخی برای تاثیرپذیری مبارزات سیاسی ضداستبدادی در ایران از بسرت جهانِی مبارزات آزادی

های جهانی از ربع آخر قرن نوزدهم در ایران، در امتداد بیش های امپریالیستی قدرتکه سیاستقرن بیستم مهیا بود. (ضمن این
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همین حلیل نارسایی خواهد بود. بهپیوندهای تاریخی و علیتی آن با مناسبات امپریالیستی، ت
گ�ن در بسرت وسوی ممکن)، بیترتیب، هرگونه تحول سیاسی کالن در ایران (در هر سمت

مناسبات موجود امپریالیستی روی خواهد داد. بر این اساس، فرآیندهای معطوف به تحوالت 
جرم همواره با دو مرتقی (از جمله، آرمان حداقلی گذار از نظام سیاسی استبدادِی حاکم) ال 

ها را توان آنترین بیان مییافته روبرو خواهند بود که در سادهسطح از نیروهای تجمیع
نامید. از آنجا که نزد نیروهای چپ تفاسیر نظری از مفهوم » امپریالیسم«و » استبداد«

های امپریالیستی در های سیاستسیاسی مارکسیستی و/یا مصداق-امپریالیسم در اقتصاد
ی درک از داری بسیار متفاوت است، نحوهسرت تاریخی سیال مناسبات جهانی رسمایهب

عدم «تنیدگی این دو دسته نیرو نیز متفاوت بوده و هست (که شامل باور به چگونگی درهم
 )contingentبر این، با عاملی عینی یا پیشامدی (شود!). عالوهنیز می» هاتنیدگی آندرهم

ها و منافع پیوند دارد و ی جایگاهای نظری نیست، بلکه با مقولهالهروبرو هستیم که مس
های موجود در های مادی و سیاسی معیِن افراد و جریانست از تأثیرات وابستگیعبارت

شان. های سیاسیسازی خوانش خاصی از معنا و مصداق امپریالیسم، در سوگیریبرجسته
وهایی از درون حاکمیت ج. ا. یا وابسته به آن و یا ی مشهودی از این مورد را نزد نیر �ونه

ستیزِی امپریالیسم«ستیزی (تلویحا ای از گفت�ن امپریالیسمبینیم، که نوع ویژهمتأثر از آن می
یابی [حاکمیت] ایران ترویج و را از منظر اولویت بقای حاکمیْت و یا عظمت») حکومتی

استع�ری ظاهر شدند و لذا ضدیت با امپریالیسم خشم تاریخی انباشته از مناسبات ی مناسبات نیمهاز یک قرن سیطره
ی عطف تاریخی در این زمینه، تقارن زمانی ترامای رسکوب و اختناِق پس از کرد). نقطهاستع�ری پیشین را نیز حمل مینیمه

گیری مبارزات سیاسی را که وزن رویکرد ضدامپریالیستی در جهت مرداد با فضای سیاسی و ایدئولوژیک جنگ رسد بود ۲۸کودتای 
های مختلف سوسیالیستی و طور چشمگیری افزایش داد؛ چراکه اینک در سطح جهانی ایاالت متحد آمریکا آماج مبارزات گرایشبه

و در کودتاهای نظامی آمریکای التین  ی آمریکا در جنگ ویتنامویژه از مداخلهطلبانه قرار داشت؛ مبارزاتی که بهمرتقی و استقالل
ی ایران نیز که زدهی خفقانیافتند. برهمین اساس، در جامعهها مرشوعیت گرفته و وسعت میو رویدادهای ملموسی نظیر این

 ستیزیهای مبارزاتی و رویکرد امپریالیسمشد، نفوذ سیاسی این گرایشحاکمیت آن متحد اسرتاتژیک ایاالت متحد محسوب می
ی فرآیند های امپریالیستی بخش مهمی از رانهها رو به افزایش بود. بر این اساس، نباید جای شگفتی باشد که مقابله با سیاستآن

که حتی جریانات ارتجاعی حامی خمینی هم ی آن نبود)، طوریگ�ن یگانه رانهبود (گرچه بی» ۵۷انقالب «تاریخی پیدایش 
کردند. از در دستگاه گفت�نی خود حمل می») استکبارستیزی«از چنین املانی را (در قالب مفهوم  یافتهناخواه شکل تحریفخواه

ویژه برای گرایانه در خاورمیانه، و بههای جدید ضدامپریالیستی و چپسوی دیگر، ایاالت متحد آمریکا در مقابل رشد گرایش
را در رسارس این ») کمربند سبز اسالمی(«گرایی ارتجاعی از اسالمی نفوذ شوروی در این منطقه، سیاست ح�یت کاسنت از دامنه

که مازادهای محتمل چنین سیاستی برای حاک�ن آنای آن بود (بیمنطقه در پیش گرفت که شاه ایران نیز یکی از مجریان منطقه
که در روالی متعین و انض�می به نوع  ، پیش از این۵۷ترتیب، انقالب نامتام بینی باشد). بدینایران و ایاالت متحد قابل پیش

(براندازی نظام سلطنت استبدادی) برسد و سپس به استقرار نیروهای ضدانقالب بیانجامد، پیشاپیش زخم » پیروزی«معینی از 
» ۵۷ب انقال «که کرد و با تنشی درونی برای فراروی از آن مواجه بود. جان کالم آنتأثیرات امپریالیسم را بر پیکر خود حمل می

های ضداستبدادی و ضدامپریالیستی آنان شکل نگرفت، ی نیروهای سیاسی مخالف شاه و متأثر از گرایشتنها با فاعلیت گسرتده
روِی آْن فاعلیت تاریخی دیگری هم حضور داشت که رد و نشان خود را در محصول گیری و روند پیشبلکه در خاستگاه شکل

کم ستیزی دسترا عالوه بر کانتکست تاریخی امپریالیسم» فاعلیت موازی«اشت. قلمرو عمل این نهایی فرآیند انقالبی بر جای گذ
ها در های امپریالیستی در تعامل با حکومت شاه که تأثیرات آنتوان برشمرد: الف) نوع خاص سیاستی زیر میدر دو حیطه

گرایی ارتجاعی، پیامدهای های مرتقی، رشد اسالمگرایشجانبه و بلندمدت نیروهای چپ و مرداد، رسکوب همه ۲۸قالب کودتای 
شدت اقتدارگرایانه �ایان اجت�عی و اقتصادی اصالحات ارضی، و تضادهای اجت�عِی برآمده از مدرنیزاسیون ناقص و �ایشی و به

ازی نهایی برای تضمین عروج سگشت؛ ب) نوع تعامل با فرآیند انقالبی در ایران و تالش برای تاثیرگذاری بر روند آن و زمینه
 ی نهایی انقالب.ی مثرهمنزلهی آلرتناتیو سیاسِی مطلوب (یا قابل پذیرش) و بهمثابهگرایان بهاسالم
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اخیر و نیروهای فکری و �ایندگان سیاسی و  نکنند. (این نوشتار هدف نقد گفت�تقویت می
ی ولی از آنجا که بین مبانی استداللی این گفت�ن ویژه ٥،کندای آنان را دنبال �یرسانه

ها و ای که مورد نقد این نوشتار هستند شباهتگرایانههای چپستیزی و گفت�نامپریالیسم
ستیزِی امپریالیسم«ناخواه بخشی از مبانی فکری گفت�ن هایی وجود دارد، خواهپوشانیهم

 ).گیردو نقد قرار مینیز در این نوشتار مورد بحث » حکومتی
تنیدگی امپرالیسم و استبداد، از درهم ی تلقیهای یادشده در نحوهنزد نیروهای چپ، تفاوت

های آنان برای عبور از انسداد تاریخی حاکم بر سپهر عمدتا در هیات تفاوت اسرتاتژی
ر تاریخ متاخر ترین �ود تاریخی این پدیده دترین و مخربشود. تلخسیاسی ایران پدیدار می

تاسیس جمهوری ی مواجهه با نظام تازهایران، شکاف درونی عظیم در چپ ایران بر رس نحوه
یابی ابعاد کم وسعتکه یکی از دالیل مهم شکست تاریخی چپ ایران (دست ٦،اسالمی بود

ی نقش آن در واسطههای پیامد آن بود. این فراز تاریخِی تراژیک بهاین شکست) و رسکوب
گ�ن مهرونشان خویش را بر روند تثبیت ف کامل چپ از معادالت سیاسی ایران، بیحذ

ی این منت در توجیه انقالبی بر جای نهاد. اما داعیه-ی پساگیری جامعهضدانقالب و شکل
ً اشاره به این تراژدی گذشته نیست، بلکه ناظر بر تکرار  اهمیت موضوع محورِی آن رصفا

واقع یکی از مدعاهای محوری این منت آن تحوالت آینده است: بههای مشابه آن در �ونه
است که در بزنگاه هر فرآیند محتمل تاریخِی معطوف به تحوالت کالن سیاسی، این شکاف 
بار دیگر در دل چپ ایران پدیدار خواهد شد، که شدت و ابعاد و پیامدهای آن وابسته به 

) این پدیده ۱۳۸۸-۱۳۸۹ر مقطع جنبش سبز (ی اجت�عی و سیاسی آن تحوالت است. ددامنه
اندازی را تالشی برای راه ۸۸که جنبش  ٧در ابعاد نسبتاً محدودی در قالب گرایشی �ایان شد

طلبان بر کرد و ضمن ارجاع (درست) به هژمونی اصالحدر ایران قلمداد می» انقالب رنگی«
ی اجت�عی و رسنوشت این دنهمدار از باین جنبش، نهایتاً تصویری رسارس همگن و غایت

کوشید صداها و کرد و از این رهگذر هر گرایشی در دل چپ را که میجنبش عرضه می
گرفت. اما تجلِی امکانات متفاوت در دل جنبش را تقویت کند، به باد نفی و نکوهش می

ها یا خطا و لغزش فکری، بلکه پیوند با مناسبات قدرت حاکم کننده نه تفاوت خوانشی تعیینرو که در اینجا مساله. خواه از آن٥
 .و خواه از آن رو که رویارویی نوشتاری با این رویکرد، نیازمند چارچوب تحلیلی و مصالح نوشتاری دیگری استبر ایران است؛ 

های فدایی خلق از حاکمیت نوبنیاد ج. ا. و برهمین اساس . پشتیبانی اسرتاتژیک حزب توده و گرایش اکرثیت سازمان چریک٦
ستیزِی قربانی چپ -کمی دیرتر-که خود نیز های انقالبی چپ؛ پیش از آنها و سازمانرویارویی سیاسی آنان با سایر گرایش

 شدنش یاری رساندند.ناپذیر دستگاه رسکوبی شوند که به بارورشدن و فربهآشتی

. در مقطع جنبش سبز، نزد نیروهای چپ ایران گرایش دیگری هم نسبت به این جنبش وجود داشت که اگرچه مخالف گرایش ٧
کرد و تجویز می طلبان) را تئوریزهاز جنبش) بود و حتی ادغام در نیروهای هژمون جنبش (اصالح» انقالب رنگی«ذکرشده (تلقی 

یافته از بینش سابق هایی تحولحال حامل رگهکرد، ولی درعینو در مشی عملی خود نیز این مسیر را دنبال می
 طلبانه را خیانتشدن جنبش و فراروی آن از مرزهای هژمونی اصالحلبود: حامالن این گرایش هرگونه رادیکا» ستیزیامپریالیسم«

توانست به یک دگرگونی ناهنگام و بدفرجام می -از دید آنان-کردند که تلقی می» رویچپ«های مردم و نوعی به خواست
ورْی یک اولویت اسرتاتژیک کم نزد برخی از آنان، حفظ کلیت حاکمیت در کنار انجام برخی اصالحات رض بیانجامد؛ چرا که دست

ی آن، از طیف بینیم مبلغان عمدهشود که میجایی آشکارتر می» ستیزیامپریالیسم«مشی با گفت�ن سابق بود. پیوند این خط
ح�یت از حاکمیت اسالمی نوبنیاد را رضورتی اسرتاتژیک  ۵۷ی پس از های اولیههایی بودند که در ساله�ن نیروها و سازمان

 کردند.مقابله با امپریالیسم غرب تلقی می برای
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عاد �ایان شد، چرا که اب ۹۶ماه �اتر این پدیده در خیزش دیتر و سنخمراتب روشنبه
انداز یک تحول کالن سیاسی را توانست چشممی ٨رسارسی این خیزش و ماهیت رادیکال آن

ی ایران، با تداوم اعرتاضات سیاسی در بگشاید. پس از آن، با تعمیق وضعیت بحرانی جامعه
اش، شاهد آن ویژه با تشدید منازعات حکومت ایران با دشمنان خارجیابعاد دیگر، و به

شود، گیریم تدریج به واقعیتی ملموس در سپهر چپ ایران بدل میین شکاف بهایم که ابوده
 که تاکنون عمدتا در سطح گفت�نی جایگاه خود را محکم کرده است.

ها در برخی نرشیات از جمله طیف ناهمگونی در چپ کمونیستی ایران، که متون تحلیلی آن
غیره قابل ردیابی است، خیزش و » تدارک کمونیستی«، »ی هفتهمجله«(و نه فقط) در 

های نوشتاری این طیف در خالل روزهای کرد. در واکنشرا با بدبینی دنبال می ۹۶ماه دی
های این خیزش و نفی و انکار اعت�دی به خاستگاههای بعدی آن، بیلرزهخیزش و پس

ها ید آنهای آن مشهود بود، و حتی نگرانی از برخی خطرات و تهدیداتی که از دپتانسیل
های منترششده ی ایران �اید. تحلیلانداز سیاسی جامعهتوانست متوجه چشماین خیزش می

های درونی این طیف اکرثاً حاوی نقد تحقیرآمیز دیگر رویکردهایی در از سوی گرایش
ای نسبت ی چپ بود که به این خیزش خوشامد گفته بودند یا نظر مثبت و امیدوارانهگسرته

ی مایهکردند. هدف این منت رصفاً واکاوی و نقد جانو پیامدهای آن ابراز می به امتداد
 .گویی به حواشی ناالزمترین صور استداللی آن است، نه پاسخرویکرد این طیف در پخته

امر  الف)می سازد:  ۸۸تر از جنبش تر و رادیکالرا مرتقی ۹۶ماه توان برشمرد که خیزش دیکم سه دلیل مهم را می. دست٨
سم تاریخی آنتاگونی ب)ی سیاست ناب و انتزاعی بیرون آورد و در مرکز سیاست اعرتاضی نشاند؛ اقتصادی را از حاشیه و لفافه

شدگان با حاکمیت استبدادی را بار دیگر احیاء کرد و از امید کذایی مزمن به اجزایی از حاکمیت گسست ستمدیدگان و رسکوب
را در برابر محوریِت ») پیرامونی«های های کوچک و برخی مناطق و استانفاعلیت حاشیه (ساکنین شهرستان ج) حاصل کرد؛ و

 داد و امکانات سیاسی آن را برجسته ساخت.تحمیلی مرکز (تهران) قرار 
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 ماهی مخالفان چِپ خیزش دیهای عمده. استدالل۲

از سوی طیف مورد بحث را  شدههای عرضهدشوار بتوان در این نگاه فرشده، تنوع استدالل
گیری وجود خصوص اینکه در درون این طیف تنوع درونی چشمدر چند جمله بیان کرد، به

مشی سیاسی آنان در ساحت چپ مارکسیستی، و هم نوع دارد که هم مبانی نظری و خط
گیرد. اما دور از واقعیت را در بر می» ی ایرانمساله«ها نسبت به نگاه اسرتاتژیک آن

شده از سوی آنان را در موارد زیر های طرحترین استداللخواهد بود اگر مخرج مشرتک مهمن
ی این خالصه کنیم؛ با این توضیح که هر یک از نیروهای حارض در این طیف لزوماً همه

ها را به ی آنکم همهدهد یا دستها را مبنای رویکرد سیاسی خویش قرار �یاستدالل
 دهد:بندی خاص خود را ارایه میکند، و طبعا در هر مورد فرمول�یاندازه برجسته یک

با  بورژوازی) و عدم پیوند آنهای غیرکارگری خیزش (متأثر از زیرطبقه و خردهالف) ریشه
فقط این خیزش را از یک ی نیروها و جریانات کارگری. این خصلت نهشدهمبارزات شناخته

تواند مسیر مبارزات طبقاتی را کند، بلکه میجدا میی طبقاتی اصیل و هدفمند مبارزه
ها را مختل سازد و حاصل زح�ت منحرف کند و فرآینِد رشد درونی و گسرتش اجت�عی آن

معنای آن نیست که برخی از حاملین چنین گرایشی بعضا سالیان را بر باد دهد (این به
فریاد آمدند ها بهدر خیابان ماهنسبت به مطالبات معیشتِی فرودستانی که طی خیزش دی

 همدلی ندارند)؛
ب) فقدان آلرتناتیو سیاسی چپ و پیامدهای مخرب خالء قدرت سیاسی در مواجهه با 

درحال حارض امکانات  -از این منظر-که های کالن سیاسی در ایران. توضیح ایندگرگونی
ی متکی بر بدنه عینی پیدایش یک آلرتناتیو سیاسِی برآمده از امکانات درونی چپ و

ی واسطهاجت�عی آن در دسرتس نیست؛ در نبود تشکیالت کمونیستی در جامعه (به
های معطوف به بازسازی)، و در رشایطی که ها و رسکوب مداوم تالشنابودسازی تاریخی آن

های امپریالیستی بیش از همیشه در منطقه حضور و نفوذ دارند، پیامد قوا و سیاست
سازی سناریوهای امپریالیستی است (طی سال گذشته میت، تسهیل پیادهتضعیف جدی حاک

ک�بیش از همین منظر و نیز از منظر بند قبلی (الف)، هرگونه تالش نیروهای چپ برای 
سازی ناهنگام این سیاسی«تپه و فوالد اهواز و غیره، باز�ایی سیاسی اعرتاضات کارگران هفت

های جنبش کارگری و باورهای مانو خیانت توامان به آر » اعرتاضات
 کمونیستی/ضدامپریالیستی قلمداد شده است)؛

برداری سیاسی جناحی از حاکمیت های پوپولیستی خیزش، که آن را ابزار بهرهج) سویه
ی خیزش توسط جناحی از حاکمیت) و یا شدهویژه با نظر به خاستگاه احت�ال دستکاری(به

ای و طلبان (با نظر به مانورهای رسانهی مانند سلطنتهایی از اپوزیسیون ارتجاعبخش
 دهد؛سیاسی وسیع این نیروها در پیوند با جنبش) و مجاهدین قرار می

ویژه املللی علیه حاکمیت ایران، بهد) خاستگاه مشکوک پیدایش خیزش از بطن منازعات بین
های غربی و های تحت هدایت یا ح�یت برخی قدرترشد فراگیر آن به مدد رسانه

ای. این خصلت امکان مداخالت هدفمند امپریالیستی در رسنوشت سیاسی ایران را منطقه
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 وسوی این خیزش).آورد (به میانجی هدایت مضمون و سمتفراهم می
ی امپریالیسم و رضورت مقابله های فوق، مقولهشود که در سه دسته از استداللمشاهده می

کند. در همین چارچوِب تحلیلی و آن نقش اساسی ایفا میی جویانههای سلطهبا سیاست
تحت هدایت ایاالت متحد آمریکا » چنجرژیم«ویژه خطر های مورد بحث بهانتقادی، گرایش

ای تلقی را پدیده ۹۶ماه سازند و خیزش دیاش را برجسته میایو متحدان جهانی و منطقه
های های اجت�عی در جهت تحقق پروژهیکنند که از قابلیت بسیج و دستکاری نارضایتمی

ی ی ایران در راستای بازآرایی نقشهو خواه تجزیه» های رنگیانقالب«امپریالیستی، خواه 
 ، برخوردار است.خاورمیانه

شده از سوی طیف یادشده در خصوص های عرضههای فوق، در تحلیلمتناسب با استدالل
دیگری از (و درنتیجه رویکرد دیگری به) این  هایی از چپ که خوانشماه، بخشخیزش دی

 خیزش داشتند، از زوایای زیر مورد نقد قرار گرفتند:

فقدان درک صحیحی از وضعیت واقعی مبارزات طبقاتی در ایران و ملزومات  •
 سیاسی آن؛

املللی و کارکردهای نظام امپریالیستی حاکم فقدان درک صحیحی از مناسبات بین •
قعیت خاص ایران در بسرت منازعات جهانی و ژئوپولتیک ویژه مو بر آن و به

 ی خاورمیانه؛منطقه

فقدان درک صحیحی از انقالب و فرآیند انقالبی و ملزومات آن، و لذا استقبال  •
 غیرمسئوالنه از هرگونه تحرکاتی که نوید رسنگونی بدهد؛

فقدان درک صحیحی از مناسبات سیاسی درون حاکمیت و نیز چگونگی توازن •
سیاسی و  طور کلی عدم شناخت پویشوای سیاسی و طبقاتی در جامعه، یا بهق

 تاریخی جامعه.

باید خاطرنشان کرد که برخی از مفرسین طیف مورد بحْث سایر رویکردهای درونی چپ 
ها بسنده ی آن»رح�نهنقد بی«دانند (و به ماه را رصفاً برخطا �ینسبت به خیزش دی

دانند به عمق اسرتاتژیک این خطاها، رسالت انقالبی و طبقاتی خویش میکنند)، بلکه بنا �ی
های طبقاتی، اند خاستگاهکه ماهیت واقعی آنان را افشاء کنند و در همین راستا کوشیده

گیری سیاسی و نظرِی این انحرافات را نیز نشان دهند. برای مثال، نسبت به خاستگاه و جهت
کنند و درنتیجه (با تلقِی ضمنی ماه افشاگری مییزش دیبورژوایی همراهان چِپ خخرده

ی کارگر) نیروهای چپ حامل رویکردی متفاوت به ی سیاسی طبقهعنوان عصارهخویش به
لحاظ نشانند. همچنین بهی کارگر میماه را در جایگاه دشمنان طبقاتِی طبقهخیزش دی

جویی گردهای مداخلهها در عدم تشخیص شدیگر گرایش» لوحیساده«سیاسی از 
بیانگارند که » ناتو-پرو«یا » های پروغربچپ«ها را رسند که آنامپریالیستی به اینجا می

اند: افراد و نیروهایی که در های امپریالیستی درغلتیدهخواسته یا ناخواسته به دامن سیاست
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ای علیه ههکوشند در دل طیف چپ نیز جبهای (مین اسرتیم) بورژوایی میامتداد رسانه
لحاظ نظری مخالفان ی کارگر و مسیر مبارزات سوسیالیستی برپا کنند. و رسانجام بهطبقه

های از فهم درست آموزه ٩ماه را ناتوانرویکرد خود (در طیف چپ) نسبت به خیزش دی
های حقیر طلبانه برای بازاریابیای زبانی و فرصتانگارد که از مارکس لغلغهمارکسیستی می

 اند.ای خویش ساختهلی و رسانهمحف
ها تواند رد این دست اتهامات (بند باال) و پلمیک حول آناما موضوع این نوشتار اج�لی �ی

گراِن متنوِع این طیف هایی که تحلیلترین استداللکوشم با نگاهی به مهمبلکه می ١٠،باشد
سهم خود مجرایی باز د، بهانماه طرح کردهدر مخالفت با (یا بدبینی نسبت به) خیزش دی

های محتمل آتی. ی رویکردهای چپ نسبت به خیزشکنم برای تأمل و بحث جمعی درباره
ای و جهانی، هم ی داخلی و منطقهزدهچون بر این باورم که با توجه به رشایط بحران

 اند، و هم(طبعا با کم و کیفی متفاوت) قابل وقوع ۹۶ماه هایی از نوع خیزش دیخیزش
کم از منظر برخی ها را همراهی کنند، یا دستتوانند آنگونه خطرات میاالصول اینعلی

 کننده تلقی شوند.اساسی و تعیین های چْپ اموریجریانات و گرایش
ها و خطراتی که طیف مورد بحث ترین آفتی این نوشتار، به مهمدر همین راستا، در ادامه

ها ی نیروهای چپ نسبت به آنگرایانهگری ح�یتاخلهو مد ۹۶ماه یوند با خیزش دیدر پ
تنیدگی دلیل درهمپردازم؛ با این توضیح که بهمی دهد (بندهای الف، ب، و ج، د)هشدار می
های تر سیاستی کلیها را در دو دستههای درونی این خطرات، آنپوشانیعلی و هم

م، که اولی ناظر است دهرسی قرار میبش کارگری مورد بر های جنامپریالیستی و شکنندگی
ای امپریالیسم آمریکا و متحدانش در رابطه با های منطقهبر خطرات همسویی با سیاست

رشد گیرد)، و دیگری به تخریب فرآیند روبهقرار می تری مورد بحثطور مفصلایران (و به
پیش از آن  ١١.ی طبقاتیاندازهای مبارزهها و چشمزدن به پتانسیلمبارزات کارگری و رضبه

درآمدی رضوری، در دو رسفصل بعدی بحثی را پیرامون روایت خاصی از عنوان پیشاما، به

 شان.گیری طبقاتی. بداهتا بنا به جایگاه و جهت٩

ای دلیل که در این منت کوتاه مجالی برای چنین کاری نیست، یا این واقعیت که طرح چنین اتهاماتی رویه. نه رصفاً به این١٠
که این دست اتهامات عمدتا ریشه و کارکردی هویتی دارند  دلیلعمومی در درون این طیف نبوده است، بلکه همچنین به این

(تالش برای کسب هویت و حقانیت سیاسی از طریق نفی و انکار مطلق دیگران) و در نتیجه اساساً با هیچ استداللی قابل رفع 
 ی بسیار طوالنی در تاریخاهای هویتی سابقهدهد. رویارویینیستند، بلکه هر استداللْی به اتهامات و تهاج�ت تازه میدان می

شویم که در آْن �ایش ی مبتذل و مخربی مواجه میهای متعدد از پدیدهچپ کمونیستی ایران دارند؛ در این حیطه با �ونه
 ویژه از درونهای سیاسی (از جمله و بهتر دیگر گرایشتر و قاطعانهجدیت انقالبی و آگاهی عمیِق طبقاتی در انکار هرچه مطلق

اغلب با عنوان تاریخِی  شود. طنز تلخ ماجرا اینجاست که در ادبیات متداول چپ سنتی ایران، این رویهچپ) جستجو می طیف
گ�ن باید وزن چنین ی چپ ایران بیگسیختهشناسی وضعیت ازهمشود (در آسیبمزین می» ی مارکسیستیرح�نهنقد بی«موجه 

 عواملی را هم محاسبه کرد).

های سیاسی و اسرتاتژیک این طیف را بتوان در درک ظاهراً گیریها و جهتی داعیهکنندهرسد خطوط اصلی تعینینظر م. به١١
ها از قضا خالصه کرد. ولی این» مبارزه با امپریالیسم«و » کارگريوفاداری به مبارزات طبقه«ی ناب آنان نسبت به دو مقوله

شوند. اما مساله بر ی کمونیستی تلقی میهای مبارزهترین اولویترکسیستی جزو مهمهای مامقوالتی هستند که نزد اکرث گرایش
های انض�می و الزامات تاریخی آنهاست، که مضمون نوشتار ی تلقی از مصداقرس نوع تعریف و تفسیر از این مقوالت و نحوه

 حارض نیز ناظر بر آنهاست.
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ی امپریالیسم و گشایم؛ گفت�نی که مقولهنزد نیروهای چپ می» ستیزیامپریالیسم«ی مقوله
زینش مشی ترین راهن�ی تحلیل سیاسی و گ�ا یا مهمرضورت مقابله با آن را یگانه قطب

شناخته  ١٢»امپآنتی«کند و در ادبیات سیاسی چپ اروپا باعنوان اسرتاتژیک تلقی می
 شود.می

 »امپآنتی«های گفت�ن ها و داللت. خاستگاه۳

 :»امپآنتی«های گفت�ن ) خاستگاه۱-۳
 توانیمای تاریخی بدانیم، میرا مانند هر گفت�ن دیگری، پدیده» امپآنتی«اگر گفت�ن 

گیری و رواج آن را در فرآیندهای ایدئولوژیک جنگ رسد (و همچون های شکلریشه
محصولی جانبی از آنها) جستجو کنیم. نظام اتحاد ج�هیر شوروی در جایگاه تجسم تاریخی 

بخش بسیاری از مبارزات ضدامپریالیستی، ضداستع�ری و فقط الهامسوسیالیسم نه
مونی بود، بلکه مستقی�ً نقش فعالی در برپایی و ح�یت و طلبانه در کشورهای پیرااستقالل

طلب در بسیاری از گرایانه و حتی استقاللهای چپها و جنبشهدایت احزاب و سازمان
کرد. در بسرت این فرآیند تاریخی، درک رایج از سوسیالیسم و جوامع تحت سلطه ایفا می

ات زیادی تحت تاثیر درک رسمی ی سوسیالیستی به درجمارکسیسم و اسرتاتژی مبارزه
ترتیب، این واقعیت تاریخی که نظام ایندستگاه حزب کمونیست شوروی شکل گرفت. به

ساز با بلوک امپریالیستی غرب قرار داشت، در سپهر شوروری در کشاکشی عینی و رسنوشت
به آن)، های چپ متأثر از این نظام (یا وابسته عام ایدئولوژی مارکسیستِی احزاب و جریان

ی ی ضدامپریالیستی بر دیگر ملزومات مبارزهوچرای مبارزهچوندر شکل اولویت بی
سوسیالیستی بازتاب یافت. وانگهی، دستگاه پروپاگاندای شوروی حتی در درون مرزهای ملی 

ی سوسیالیستی را برجسته سازد، چراکه اگر بنا این کشور هم ناچار بود چنین درکی از مبارزه
دارانْه آماج مبارزه باشند، تناقضات خود ساز و استث�رگر مناسبات رسمایههای بیگانهنبود املا

ماند. شاید نیازی به گفنت اجت�عی نیز از پیکان نقد و انکار در امان �ی-این نظام اقتصادی
ی مارکسیستی و ایدئولوژی ی سنت اندیشهلحاظ تاریخْی پاگیری و اشاعهنباشد که به

ی ی ش�لی آن بود که میانجی اولیهی ایران رهاورد تحوالت همسایهی در جامعهسوسیالیست
آن تجربیات خیل انبوه کارگران ایرانی در قفقاز بود. از سوی دیگر، تقارن زمانی فرآیند 

ی ی پسامرشوطه، زمینهطلبانهخواهانه و برابریگیری انقالب اکترب با مبارزات آزادیشکل
ی ایران را ی روشنفکری جامعهاً وسیع ایدئولوژی سوسیالیستی در بدنهنفوذ و اقبال نسبت

ها و ستیزی در سنت سیاسی چپ و یادآوری وجود خوانشی امپریالیسملهمنظور تأکید بر اهمیت مقو . برخی از رفقا به١٢
ضدامپریالیست) (شبه» امپآنتیشبه«، »امپآنتی«جای دهند گفت�ن مورد نقد را بهرویکردهای مرتقی نسبت به آن، ترجیح می

سویه به امپریالیسم در واکنشی یکگیری و مشی سیاسی یک نیروی چپ تنها بنامند. تصور من اما بر این است که وقتی جهت
سویگی و نابسندگی مضمونی خوبی یکدر داخل گیومه به» امپآنتی«گیرد، ذکر اصطالح (برمبنای درکی نارسا از آن) شکل می

ه صورت کالمی نیز برجست، وجه منفی این رویکرد به»شبه«دهد و لذا نیازی نیست که با افزودن پیشوند این رویکرد را نشان می
 گردد.
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تر و طور منسجم) حزب توده به۱۳۲۰ی فراهم ساخت؛ سنتی که بعدها (از اوایل دهه
که مخاطبان این ایدئولوژی در جغرافیای ایران، اولویت تری آن را اشاعه داد. اما اینگسرتده

ی اصلی مسلم مثابهی سوسیالیستی) را بهی اصلی مبارزههستهمثابه (به» ستیزیامپریالیسم«
تاریخِی ایران بود که ردپای -و بدیهی جذب کرده و درونی ساختند، ناشی از رشایط انض�می

جای تاریخ آن هویدا بود و آخرین �ود آن در استع�ر و نواستع�رگری و امپریالیسم در جای
بر این، رشایط جهانی و گفت�ن هژمون در . افزونیافتمرداد تجلی می ۲۸زخم کودتای 

ی جاری در کشورهای مختلف نیز مؤید و مشوق چنین درکی بود: فراز و مبارزات ضدسلطه
های سیاسی و نظامی ایاالت متحد در کشورهای گریفرودهای مبارزات مختلف علیه مداخله

ها و ادبیات سیاسی برآمده آموزهویژه در ویتنام و آمریکای التین) و مختلف (از جمله و به
کم که دستاز آنها، برای نیروهای چپ و مرتقی ایران طنینی واقعی و بومی داشت، چرا

ی امپریالیسم مرداد) را محصول اراده ۲۸بار حکومت پهلوی (پس از کودتای تداوم ستم
همْی مبارزه با دالیل تاریخِی قابل فترتیب، نزد چپ ایران نیز بهدیدند. بدینآمریکا می

ی سوسیالیستی بدل شد. باید �ای تدوین اسرتاتژی مبارزهترین قطبامپریالیسم به مهم
سویگی نظری مواجه نیستیم، جا رصفاً با یک خطای تحلیلی و تکخاطرنشان کرد که در این

 ی چنین درکای روبرو هستیم که امکان درافتادن به ورطهبلکه با رشایط تاریخی و عینی
موجِب آن، خوانشی که دستگاه دهد؛ رشایطی که بهشدت افزایش میای را بهسویهیک

ی مارکسیستی و اش) از اصول اندیشهمیانجی اق�ر سیاسی بومیایدئولوژی شوروی (به
کرد. بحث این داشت، پذیرفتنی و حتی بدیهی جلوه میی سوسیالیستی عرضه میمبارزه

فقط با کردن کارکرد همین رشایط است؛ چرا که نهتیزهنوشتار بخشا ناظر بر پروبل�
های مهمی از ه�ن رشایط در امتدادهای تاریخی آن رشایط روبرو هستیم، بلکه مولفه

ترین خوردهی امروز زخمسو خاورمیانهبندی تاریخی کنونی نیز حضور دارند: از یکصورت
رغم است؛ و از سوی دیگر، بههای امپریالیستی ی جهان در اثر تحمیل سیاستمنقطه
ای از نظام دوقطبی در مناسبات قدرت جهانی پیدا ی جنگ رسد، شکل تازهشدن دورهسپری

چین (به همراه اق�ر -متحد و قطب روسیهی بین قطب ایاالتشده است که در قالب منازعه
نوز مستعد آن یابد. بنابراین، رشایط تاریخی های هر یک از آنان) �ود میجهانی و منطقه

سمتی سوق دهد که امپریالیسم را پیکریافتگی است که (بخشی از) نیروهای کمونیست را به
های امپریالیستی بندیداری بیانگارند و موضع سیاسی خود را در درون قطبعینی رسمایه

گیری انتقادی از توان با درسجستجو کنند. بنابراین، مساله بر رس آن است که چگونه می
ویژه اینکه فراتر رفت، به» رشایط«ریخ گذشته، از نارسایی شناختِی ناشی از اثرات تحمیلی تا
های مشهودی با آن گذشته ی معین همچنان خویشاوندیدر این حیطه» رشایط تاریخی«

ی نخست به در وهله ،»)جرب رشایط(«ی باطل بیان دیگر، برای فراروی از این چرخهدارند. به
زمندیم داری و وجه امپریالیستی آن نیاتری از پویش مناسبات رسمایهچیدهپرورش درک پی
 ).۲و  ۱های (نک به پیوست
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 :»امپآنتی«های گفت�ن ) داللت۲-۳
بیشرت شدن هرچههای قوای امپریالیستی در جهان امروز و �ایانجوییبا تداوم سلطه

ی سویه و افراطی از مقولهبه درک یکها، گرایش بار آنپیامدهای انسانی (و طبیعِی) فاجعه
همین دلیل است که نفوذ گفت�ن شود. بهناخواه بازتولید و تکثیر میامپریالیسم خواه

مختص چپ ایران یا دیگر کشورهای پیرامونی نیست؛ بلکه �ایندگان فکری و » امپآنتی«
های قدرمتند و نسبتاً توان یافت، که گرایشسیاسی اصلی آن را در جوامع اروپا و آمریکا می

حال متون نظری و و درعین ١٣دهندی چپ جوامع غربی شکل میبانفوذی را در گسرته
ها مورد استفاده و استناِد طیف طور کلی ادبیات سیاسِی تولیدی آنتحلیلی و به

جا اما مساله رصفاً بدین ١٤.گیردشان در چپ ایران و دیگر جوامع مشابه قرار میهمراهان
شود، بلکه امروزه بسیاری از افراد و جریانات حامِل چنین درکی، ک�بیش در امتداد ختم �ی
جهانِی موجوْد دست به گزینش سیاسی (و  بندیپیشین، از بین دو ِرس قطب» روشن«خطوط 

مزمن و  یزنند؛ و درنتیجه جای شگفتی نیست که عمدتا از رش سیطرهاسرتاتژیک) می
روسیه و -بخش قطب چینتهاجمی ایاالت متحد آمریکا، به امکانات ظاهراً موازنه

هایی در چپ مارکسیستی مواجه سان، با گرایشبرند. بدیناندازهای آتی آن پناه میچشم
ی رویدادها و تحوالت خویش در پهنه» انرتناسیونالیستیِ «های ظاهراً گیریشویم که جهتمی

 ١٥.کنندتنظیم می» امپریالیسم آمریکا«های فاً براساس فاکتور ضدیت با سیاستجهانی را رص 
ناگفته �اند که امروزه یکی از منابع اصلی بازتولید و تقویت و ترویج این روایت نو از 

» مبارزاِت «های ه�هنگ طیفی از نیروهای چپ روسیه است که ، تالش»امپآنتی«گفت�ن 
های اش) را در پیوند تنگاتنگی با تالشپی�نان غربیآمریکا و همضدامپریالیستی خود (علیه 

واقع بخشی از برند و بهطلبی روسی پیش میمند پوتین برای احیای عظمتایدئولوژیک نظام
بنابراین، یکی از  ١٦.دهندی پوتین را تشکیل میی فکری و ایدئولوژیک روسیهزرادخانه
های انداردی دوگانه در تعریف سیاستهای چنین رویکردی کاربست استمشخصه

های قطب غربی که پیامدهای سیاستحالی های عینی آن است: درامپریالیستی و مصداق
های قطب شوند، پیامدهای سیاستدرستی برجسته و افشاء می(آمریکا و متحدانش) به

ها به آندادن شوند: خواه با نسبتسادگی یا بنا به مصلحت نادیده گرفته میرشقی به
ی منزلهها بههای غربی، و خواه با تعبیر و توجیه آنتحریفات دستگاه پروپاگاندای قدرت

امتداد این رویکرد گاه ». قطب رش«هایی رضوری یا اسرتاتژیک در مواجهه با اقدامات واکنش

 ) است.Junge Welt» (ولت یونگه«ی ها روزنامهای آنترین تریبون رسانهی آملان معروف. در فضای سیاسی جامعه١٣

ی پوتین در بافتار ضدیت و رقابت با ایاالت ای یاد کرد که دستگاه ایدئولوژیک روسیه. همچین باید از منابع و متون گسرتده١٤
 کند.ستیزی تولید و منترش مییالیسمی امپرمتحد آمریکا، در حیطه

های های فرهیخته و مارکسیستی آن، جای شگفتی نیست که طیفی از چپ. با نظر به گزینش چنین معیاری و جایگاه ویژه١٥
سادگی جانب حاک�ن ایران و سوریه و یا جریاناتی مثل ح�س و وسخت در رسارس جهان، در منازعات سیاسی موجود بهسفت
 گیرند.ه را میاللحزب

ویژه ازطریق ازجمله و به» ی چهارم سیاسینظریه«مند روسیه بر مبنای روایتی روسی از تبلیغات ایدئولوژیک گسرتده و نظام .١٦
 شود.زبان مختلف منترش می ۳۵به  evraziaکانال تلویزیونی 

http://www.evrazia.tv/fa
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ای سازی مناسبات جهانی در ساحت فهم، و بر رسد که با سادهاِی دیرپایی میبه نگاه اسطوره
برساخنت یک قطب خیر گرایش  ، به»قطب رش«گیری در برابر واقعیت ملموس تسهیل موضع

ی متافیزیکِی اخیر نیست؛ قابل تقلیل به این انگاره» امپآنتی«حال، گفت�ن یابد. با اینمی
پولتیک توضیح ال، دیدگاه خویش را از منظر نوعی رئبلکه بسیاری از حامالن این گفت�ن

توان با ژست موجود �ی» واقعیِ «های بندیها بر این باورند که در صفآن دهند.می
های جهانی بندی قدرتی دو طرِف قطبساده کردنمحکومبهطرف بود و گرایْی بیاخالق

کند؛ و اینکه باید بسنده کرد؛ چون مسیر نهایی این منازعات رسنوشت جهان را تعیین می
بار) برای تقویت آن بینِی بعضا رنجیسم سیاسی (و حتی با واقعمانتالآگاهانه و بدون سانتی

های طلبی آمریکا و گسرتش دامنهتواند سدی در برابر هژمونیقطبی کوشید که در عمل می
بحران جهانی ایجاد کند؛ یعنی باید در جانب قطبی ایستاد که خود هنوز قدرتی هژمون در 

مندترش، با رقیب قدرت قوا برای مواجههرضورِت تقویت سطح جهانی نیست و لذا به
سازد، که این امر تر خویش (نظیر ایران) فراهم میپی�نان ضعیفحریمی حفاظتی برای هم

رانده فراهم آورد. حاشیهتواند فضایی تنفسی برای رشد اقتصادی و صنعتی این جوامعِ بهمی
-قض یا مخرب قطب چینهای متنابخشی از این نیروها حتی نسبت به برخی از سیاست

بندند و ظاهراً به روسیه نابینا نیستند، بلکه رصفاً با درکی پراگ�تیستی بر آن چشم می
ی ثقل این دوزند. نشان خواهیم داد که نقطهتر چشم میاهداف اسرتاتژیک مهم

باوری به توان کاهد، بیمی سیاسی که اغلب به پراگ�تیسمی عریان فرو» گراییِ واقع«
بار آنان نیز گرفنت وضعیت عینی رنجدیده است (که مستلزم نادیدهساز مردم ستموندگرگ

محور را کلید نجات باورِی دولتهست)؛ رویکردی که درعوض، تلویحا یا ترصیحا توسعه
 رشفت روسیه و چین در قرن گذشته).داند (با الهام از الگوی پیمانده میجوامع عقب

 در ایران» امپنتیآ «. وزن امروزی گفت�ن ۴

در وضعیت امروز ایران » امپآنتی«گرفنت گفت�ن رسد دالیل متعددی برای جدینظر میبه
 وجود داشته باشد:

ی امروزی نیروهای چپ، بازتاب که حضور و نفوذ نسبِی این گفت�ن در گسرتهنخست این
ید آن در سطح جهان های جدبندیتداوم تاریخِی اَشکالی از مناسبات امپریالیستی و قطب

ستیزی ی امپریالیسمسویهاست. از این نظر در مورد ایران، تبار این گفت�ن، به محوریت یک
گردد که امتداد های چِپ پیش از انقالب بازمیدر اسرتاتژی بسیاری از احزاب و سازمان

یان اکرثیت) ی رویکرد حزب توده (و متأثر از آن: سازمان فدایبار آن در نحوهتاریخی فاجعه
که حزب توده در شکل نسبت به حاکمیت نوظهور جمهوری اسالمی �ایان شد. با این

سال پیش خود قربانی دستگاه رسکوب حاکمیتی شد که  ۳۵اش حدود منسجم سازمانی
ی آن نوع مایهدالیلی) بدان امید بسته بود، ولی شواهد موجود حاکی از آن است که بن(به

، هنوز از »ایسمتوده«گرایانه، یعنی بنیادهای بینش ی چپصلی مبارزهرویکرد به خطوط ا
ترشدِن وضعیت عکس، بحرانیمیان چپ سوسیالیستی ایران رخت برنبسته است؛ به
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ی آمریکا، های اقتصادی و تهدیدات فزآیندهای، و تحریمخاورمیانه، تداوم بحران هسته
بار دیگر مبانی  ١٧،حاکمیت» ستیزیِ ریالیسمامپ«ترشدن رویکردهای خاص موازات برجستهبه

ای احیاء کرده است. از سوی دیگر، فعالین چپ ایران بنا به سنتی این تفکر را در اَشکال تازه
های اکتیویستِی جوان پیوند بگیرند و کوشند تا جای ممکن با جنبش کارگری و الیهدیرین می

ادبیات سیاسی مرتبط با جنبش کارگری کم در ساحت تبلیغ و ترویج، در تولید و نرش دست
توجهی دارند. درنتیجه، تفکر طور عام) سهم قابلطور خاص) و سنت سوسیالیستی (به(به

وکم به جنبش کارگری و نیز به فرآیند بازتولید سنت سوسیالیستی (و تکوین یادشده بیش
نیز ردپای این تفکر  اینککه همیابد. ک� اینهای جدید نیروهای سوسیالیست) راه میالیه

ای از ورکریسم وسخت و ویژههم نزد برخی از فعالین جنبش کارگری در قالب ترکیب سفت
)، و هم نزد برخی از ۶است (نک به بخش مشهود  ١٨سویهستیزی یکناب و امپریالیسم

 گرا.ی و دانشجویان چپفعالین سیاس
اندازی برای گسرتش سیاست چشمشدن وضعیت ایران و منطقه، و فقدان که بحرانیدوم این

را در میان طیفی از نیروهای چپ رشد  سمت نوعی پراگ�تیسم سیاسیبدیل چپ، گرایش به
ی این روند، نیروهای هرچه بیشرتی جذب داده است و قابل انتظار است که با ادامه

ا حتی ی انتقادی یرغم زاویهگردند؛ کسانی که به» آمپآنتی«بندِی وطنی گفت�ن صورت
ی یادشده ناپذیِر (پیشین یا فعلِی) خود با حاکمیت در سطح نظر، درعمل بنا به زمینهآشتی

» تررش کوچک«موجب آن نهایتاً وجود آورند که بهبه رویکردی ظاهراً پراگ�تیستی روی می
میان  رسد که سناریوی انتخاباتِی گزینشنظر میپذیرند (بهمی» تررش بزرگ«را برای مقابله با 

شود). به این موضوع در بخش بعدی ، در شکل و بافتار دیگری تکرار می»بدتر«و » بد«
 گردیم.بازمی

ی مثابههای تهاجمی ایاالت متحد در برابر حاکمیت ایران (که بهکه، تشدید سیاستسوم آن
ای حاک�ن ایران قلمداد ای و مداخالت نظامِی منطقههسته واکنشی به سیاست

از سوی دستگاه » امنیت ملی«ی مساعدی برای پرورش و رشد گفت�ن شود)، زمینهمیشد/می
قدرت حاکم بر ایران فراهم آورده است؛ گفت�نی که پیدایش و گسرتش وسیع آن با بسرت 

نژاد) و تهدیدات های آخر دولت احمدیهای اقتصادی (در سالعینی پیامدهای تحریم
ی نفوذ اجت�عی بود و درنتیجه از رسعت گسرتش و دامنهنظامی مکرر ایاالت متحد مقارن 

ی برساخنت و مایهزیادی برخوردار شد. با برآمدن دولت روحانی حضور این گفت�ن دست
در » وحدت ملی«ی آن رضورت بازسازِی تری شد که وجه مشخصهرواج گفت�ن رسمی بزرگ

ای فراسوی مرزهای ملی قطهبرابر خطر دشمن خارجی و رضورت دفاع از امنیت ملی از ن
ای ستیزی حاکمیت در نوِع خود امر تازهترتیب، اگرچه پروپاگاندای امپریالیسمبود. بدین

بندی با رشایط تاریخی جدیِد منطقه، با ی مفصلواسطهی آن، بهی تازهنبود، اما این نسخه

موثرتر در  یک گفت�ن اسرتاتژیک حول این مساله (گفت�ن امنیت ملی)، و خواه با حضور نظامی. خواه با پرورش و ترویج ١٧
 .منطقه

 تپه.طی فراز و فرودهای اعرتاضات کارگران هفت» ی هفتهمجله«های گیریها و موضع. برای مثال، بنگرید به یادداشت١٨
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فقط ها نههای نخست جنگ). طی این سالاقبال نسبی عمومی مواجه شد (یادآور سال
ایم، بلکه همچنین بوده» علی علیزاده«هایی مثل ای پدیدهگیری و عروج رسانهشاهد شکل

هایی از افراد و نیروهای چپ پیرامون تلخی و ناباوری شاهد نفوذ چنین گفت�نی در الیهبه
نشینی ایم. در فهم این عقبگرایان) بودههای جدید چپخصوص در میان نسلخویش (به

شناختی اجت�عی را نیز لحاظ کنار عوامل عینی دیگر شاید باید این عامل روان کار، درآش
ی شکست جنبش سبز)، میل کرد که حس ناتوانی و عجز در مقابله با حاک�ن (ازجمله تجربه

 انگیزد.غالب را برمیدرونی به ادغام در قدرت 
ایم که ازطریق اکمیت مواجه بودههای اخیر با رشد گرایشی در درون حکه، در سالچهارم آن

ستیزی) واقع، آمریکاستیزی (بهطلبی اسالمی و امپریالیسمهای عدالتکوبیدن توامان بر طبل
های این پوپولیسم ترین بنیانهای یک پوپولیسم جدید بوده است؛ مهمدر صدد برپایی بنیان

یابی بر پ با هدف هژمونیهای اساسی گفت�ن چاند از تصاحب و ادغام املانجدید عبارت
ی اولی است). جنبش کارگری و جذب یا همسوسازِی بخشی از نیروهای چپ (که الزمه

شوند، سازی جامعه مهار میهای مقاومت اجت�عی و دگرگونفقط پتانسیلترتیب، نهبدین
ها شوند. روند تالشخدمت گرفته میبلکه در جهت تقویت اسرتاتژی جناحی از حاکمیت به

سابق توسط حزب » ی کارگرِ خانه«ی بدل اندازی نسخهبرای نفوذ در جنبش کارگری، با راه
ویژه در خالل جنبش سبز نیز به» طلباناصالح«سازندگی (جناح رفسنجانی) آغاز شد؛ 

ی اندازی نرشیههای ناموفقی برای نفوذ در جنبش کارگری انجام دادند (ازجمله، با راهتالش
گرا ازجمله طیف نزدیک به های اخیر اما بخشی از جناح اصولدر سال»). ی کارگریکلمه«

اندازی جریان اسالمی و مستمری برای بسرتسازی و راه های پردامنهنژاد تالشاحمدی
های دانشجویی و های جوانان و سازماناند. خواه با ایجاد تشکلانجام داده» طلبیعدالت«

 ١٩.ای (کاغذی و مجازی) و سپهر عمومیزی در فضای رسانهساغیره، و خواه در سطح گفت�ن
اینک در سطح وسیعی ملموس و عیان باشد، مهم ها همی این طرحالزم نیست که نتیجه

یابی های وسعتنسیلها، و پتاای و زیرساختی و وجه بلندمدت این طرحخصلت پایه
 آنهاست.
حساب نکرده ی ناسیونالیسم تسویهلهکم بخشی از چپ ایران هنوز با مقو که، دستپنجم آن

ی عملی خویش در این زمینه با دیدگاهی انتقادی رسیدگی نکرده واقع به کارنامهاست یا به
ی مخترص بگنجد، اما رویکرد ها فراتر از آن است که در این اشارهاست. دالیل و نشانه

میت نسبت به مند حاکدارو مریز بخشی از چپ به ستم و تبعیض و رسکوب نظامکج
که ایران است: با این ی این بی�ریترین نشانهگ�ن مهمهای ساکن جغرافیای ایران بیملیت

شدن مصنوعی و اجبارِی آن توسط رضاشاه ملیتیملیتی است و از زمان تککشوری چند
های ستم ملی بوده است، چپ ایران در ادبیات تاکنون آشکارا در معرض شدیدترین �ونه

وریزه پردازی و تئی این مساله را مفهومطور درخور های اخیر بهخویش در دههسیاسی 

تپه است؛ و در مورد دوم، ها از رضا شهابی و کارگران هفتکلی قابل ذکر در مورد اول، ح�یت برخی از این تش. �ونه١٩
 اند.خدمت گرفتهچپ را نیز بههای مت�یل بهگرایانه، که برخی از ژورنالیستچپای دارای ادبیات شبههای حرفهاندازی رسانهراه
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تنها در چهار نه توجهی از چپ ایرانآن، بخش قابل نکرده است. در همین راستا، ولی فراتر از
ی ضدانسانی نبوده است، بلکه اغلِب مواقْع دار اعرتاضات علیه این رویهی اخیر پرچمدهه

گرایی، ها با قومدلیل احت�ل آغشتگی آنای تحت ستم را بههی ملتنهطلبااعرتاضات حق
طلبی و غیره نادیده گرفته است تا دامان خویش را طلبی افراطی، ُشوینیسم، تجزیههویت

ی ایران را »چپ مرکزگرا«که حتی اگر خطراتی از این دست که آلوده نساخته باشد؛ درحالی
عملِی نسبِی خویْش در نیم، درواقع خود این چپ نیز با بیسازد را واقعی تلقی کمحتاط می

های خود ولیت مضاعفی برای جربان کاستیها سهیم بوده است و بنابراین مسئگیری آنشکل
ی بحران ستم ملی (در کنار تشدید های اخیر که گسرتش دامنهبا این همه، در سال ٢٠.دارد

ها، با تشدید بحران رکات اعرتاضی علیه آنهای بحران عمومی جامعه) و رشد تحدیگر سویه
با » چپ مرکزگرا«ی عمومی گیر در مواجههی چشمخاورمیانه مقارن شده است، نکته

ای قوای الشعاع خطرات تحرکات منطقهی ستم ملی آن است که این موضوع را تحتمقوله
ر مقطع پس از گونه که دفاع از حقوق زنان ددهد (ک�بیش ه�نامپریالیستی قرار می

دست مداخالت امپریالیستی قلمداد و حتی آلت فاقد اولویت اسرتاتژیک تلقی  ۵۷انقالب 
توجهی از کم مؤید این برداشت باشد که بخش قابلتواند دستها میی اینهمه ٢١).شدمی

خالصی نیافته است. » متامیت ارضی«ی ناسیونالیستی چپ ایران هنوز از بختک انگاره
در چپ ایران را نیز باید در همین » امپآنتی«های رواج گفت�ن بخشی از ریشهگ�ن بی

هنگام مواجهه » چپ مرکرگزا«ای است که در آن بخشی از و این ه�ن پهنه ٢٢؛زمین ُجست
ی برد نظامِی حاکم بر ایران، یا افزایش دامنه-ای دستگاه سیاسیهای هستهبا اخبار پیرشفت

و ایدئولوژیک نیروهای وفادار به حاکمیت و » ملی«واه) در ُرسور ناخهای آن (خواهموشک
 شود.رشیک می» پرستوطن«های یا ناسیونالیست

 ای از این رسفصل بدین قرار است: بندی فرشدهجمع
نبود، امروز هم  ۵۷گسست و ریزش درونی نیروهای چپ ایراْن مختص مقطع پس از 

های اجت�عی چپ (از پی ریزِی بنیانبازسازی/پی بار برایجای تالش مشقتنیروهای چپ به
ها و هآن هزیمت تاریخی و در دل فضای رسکوب همچنان موجود) و بناکردن پایگا

های گذشته، خود ی ساکن ایران در دهههاتفاوتی نسبی چپ در برابر ستم و تبعیض نژادِی فراگیر نسبت به افغانستانی. بی٢٠
عملی قومیتی) عمدتا دستاویزی توجیهی برای بی-های ملیتیکه آن خطرات فرضی (تشدید شکافتنهایی گواهی است بر اینبه

 بوده است.

برپایی های زنان و اندکی پس از رشوع تعرضات حاکمیت نوپای اسالمی به حقوق و آزادی ۱۳۵۹. برای مثال، در اردیبهشت ٢١
رغم مشارکت در تدارک اعرتاضات زنان و بازتاب های فدایی خلق ایران بهاعرتاضات متعدد از سوی زنان آگاه، سازمان چریک

ی متوسط شیلی برای تضعیف دولت ی کتابی را منترش ساخت که روایتی بود از اعرتاضات زنان طبقهای آن، ترجمهرسانه
ی زمانی، اگرچه بخشا ناشی از نگرانی این سازمان از ی کتابی با این مضمون در آن برههسوسیالیستی آلنده. انتخاب و ترجمه

بهای کاهش توجه به رضورت تداوم و گسرتش کردن این خطر بهیابی طرفداران بختیار بر اعرتاضات زنان بود، اما عمدههژمونی
ات گ�ن با درک غالب این سازمان از اولویت مبارز ی بود، بیکم گرفنت خطر ارتجاع اسالممبارزات زنان، ضمن اینکه ناشی از دست

 ضدامپریالیستی پیوند داشت.

 هایی ناسیونالیستی است.های آملان هم واجد رگه»امپآنتی«توان نشان داد که رویکردهای آمریکاستیزی مشهود . می٢٢
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کردن بر امکانات تر را در تکیهتر و مطمنئراه ظاهراً رسیع ٢٣،استحکامات مستقل خویش
شویم که به روبرو می جویند. در توجیه این رویه، با پراگ�تیسمیهای موجود میقدرت

و اولویت رویارویی با آن ارجاع » تررش بزرگ«وضعیت حساس و بحرانی خاورمیانه و حضور 
کردن بر دهد. مشابه همین مشی پراگ�تیستی زمانی در جنبش سبز و در قالب تکیهمی

-ن ود و سپس امتدادهای افراطی آ نژاد) رخ �(و ارجاع به خطر احمدی» طلباناصالح«قوای 
با  - ۱۳۹۲در خالل برآمدن دولت روحانی ( -ی پیامدهای تحریم اقتصادی آمریکاواسطهبه

ارجاع به خطر جناح تندرو) پدیدار شد. با سقوط ناگزیز شاخص امید به دولت اعتدالی، 
های جدید نیروهای چپ رسانجام به بازسازی توان درونی خود روی رفت که نسلانتظار می

در هزارتوی مخوف دولت روحانی مقارن بود با تشدید » امید«فرومردن  کهآنآورند؛ حال
محور؛ گفت�نی که وضعیت بحرانِی خاورمیانه و برآمدن گفت�ن وحدت ملی و گفت�ن امنیت

مند حاکمیت) موازات پروپاگاندای نظامی ترامپ و تهدیدات تهاجمی او (بهبا ظهور پدیده
ترتیب، گرایش به ای رسید. بدینن به مرزهای تازهی گسرتش و نفوذ اجت�عی آ دامنه

پراگ�تیسم سیاسی در امتداد تحلیلی نارسا از مناسبات امپریالیستی، و نیز گرایش به گفت�ن 
از نیروهای چپ،  محوری در پیوند با ناسیونالیسِم پنهان بیدارشده در بخشیامنیت
ه است؛ با سپهر چپ ایران را تقویت کرد در» امپآنتی«ی گفت�ن های برآمدن دوبارهزمینه

فعال حاکمیت » ستیزیِ امپریالیسم«بار تفکیک مرزهای این گفت�ْن از این ویژگی بارز که این
های اش در بسرت تنشسو حاکمیت متناسب با موقعیت تازهدشوار شده است. چراکه از یک

یغی جنگ نرم را در پیش لاش با آمریکا، با دقت و س�جت بسیار سیاست تبتشدیدیافته
های اجت�عی، نربدی سایربی ای و شبکهو در همین راستا برای تسخیر فضای رسانه گرفته

ستیزی و دفاع از حقانیت ایران را آغاز کرده است؛ و از سوی دیگر، چِپ حول امپریالیسم
ن دیگری پی�، هم»هراسان از قدرت فاعلیت امپریالیسم«ی مردم و ناامید از توان بالقوه

ی جز حاکمیت برای ایستادگی فرضی در برابر مداخالت بالفعل و تهدیدات بالقوهبه
شود که امپریالیسم، فارغ از ترتیب، مالحظه میاینبیند. بهخارجی/امپریالیستی �ی

ی فقط زمینهها، در عمْل با تقویت حاکمیت ایران نههیاهوهای دستگاه پروپاگاندای دولت

مناسبت نباشد: زمانی خارج کشور قلمرو اصلی بی. در اینجا شاید مروری بسیار گذرا بر تحوالت وضعیت اپوزیسیون چپ ٢٣
سان اپوزیسیون و قلمدادکردن خویش به» طلباناصالح«شد؛ با روی کار آمدن حضور و فعالیت اپوزیسیون چپ محسوب می

و ای های رسانهبا جناح مقابل (و بازتاب» طلباناصالح«ورزی عمومی بر تنازعات درونی نظام حاکم و سپس مترکز سیاست
 تدریج کمرنگ شد. با هجرت اجباری یاورزی)، مفهوم اپوزیسیون در معنای آنتاگونیستی آن بهگفت�نِی وسیع این نوع از سیاست

ای و فضای آکادمیک های رسانهها در شبکهوپریافنت آنبه دامن غرب و سپس بال» طلباصالح«شاید هدفمند بخشی از فعالین 
ی نفوذ گفت�نی و اجت�عِی آن تضعیف شد؛ در خالل گاه اپوزیسیون خارج کشور و دامنهتدریج جایهای غربی، بهدولت

های خیابانی ایرانیان در ایام جنبش سبز در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا اپوزیسیون چپ (و غیرچپ) با ناباوری تظاهرات
ی نهایی شاید با برآمدن از کف داده است؛ اما رضبههای تبعید یا آخرین سنگرگاه مقاومتش را نیز خیابان» زمین«دریافت که 

ای های ارتباطی مجازی و فضای رسانهمحوری بر پیکر اپوزیسیون چپ فرود آمد. اینک حتی در شبکهملی یا امنیت گفت�ن امنیت
های که از خاستگاه» امپآنتی«های گفت�ن نیز گفت�ن آنتاگونیستی اپوزیسیون علیه حاکمیت جایگاه چندانی ندارد: املان

ی شیوهخواهی اسالمی نیز بهستیزی متعارف اپوزیسیون را گرفته است و گفت�ن عدالتشود جای امپریالیسممتفاوتی صادر می
خواهی چپ است؛ و فراتر از آن، اپوزیسیون با این واقعیت روبروست که بخشی از مشابهی درصدد اشغال و ادغام گفت�ن برابری

 هستند). اند (یا در ُرشف پیوسنترزم سابق نیز به اردوگاه حریف پیوستهنیروهای هم
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) را هموارتر کرده است، های رسکوبیم نیروهای چپ (در کنار دیگر حوزهرسکوب مستق
قاومتِی بلکه به تضعیف و اضمحالل درونی قوای چپ و تخریب امکانات بازسازی قوای م

 کند.جامعه نیز کمک می

 رش مطلوبی به نام جمهوری اسالمی ی امپریالیسم و. اسطوره۵

های متفاوتی های درون این طیْف درکگرایش ،»مپاآنتی«بودن طیف دلیل ناهمگنهب
ستیزی در طور کلی) و جایگاه اسرتاتژیک امپریالیسمی امپریالیسم (بهنسبت به مقوله

توان با که �ی طور خاص) دارند. درنتیجه، همچناناسرتاتژی کنونی چپ سوسیالیستی (به
توان با یک رد، همچنین �یدرستی توصیف کها را بهی این درکیک روایت مشخص همه

 ها روبرو شد.های متنوع آنگیریاستدالل واحد با موضع
گونه که لنین با این حال، خطوط کلی مفروضات اساسی آنان چنین است: امپریالیسم (ه�ن

داری است. و از آنجا که امپریالیسم نیرویی قاهر در بندی رسمایهگوید) واپسین صورتمی
ی مع است، اسرتاتژی مبارزات چپ سوسیالیستی باید با نظر به موازنهتعیین رسنوشت جوا

های امپریالیستی تدوین گردد. وبرنامهای و در جهت تضعیف طرحاملللی و منطقهقوای بین
ای ی قوای ضدامپریالیستی در سطح جهانی و منطقهگرفنت در جبههبیان دیگر، جایبه

. معنای ضمنی و عملی این راهکار در رابطه با شوداولویت اساسی اسرتاتژیک تلقی می
ای روسیه و چین برای رویارویی با های خاورمیانهوضعیت حارض ایران، همراهی با سیاست

گیری اسرتاتژیِک ضدامپریالیستی ای آمریکا و متحدانش است. این موضعهای منطقهطرح
ی رد و قیدهایی را بر نحوههای مهمی در رابطه با وضعیت بحرانی کنونِی ایران داداللت

که این دست کند. برای مثال، اینای محتمل ایران تحمیل میهای تودهمواجهه با خیزش
سازی ثباتسمت بیها تنها تا جایی قابل دفاع هستند که وضعیت سیاسی ایران را بهخیزش

پ) صورت (در غیاب یک آلرتناتیو منسجم چساختار حاکم سوق ندهند، چراکه در این
شود راستا گفته میگردد. در همینهای امپریالیستی غرب فراهم میتحقق سیاست یزمینه

شده در ایران (خطر شکْل خطر جنگ داخلِی هدایتای و بیهای اعرتاضی تودهکه جنبش
های سیاسی وابسته به غرب) را چنجِ آمریکایی (برنشاندِن نظامای شدن) یا خطر رژیمسوریه

اند و چپ نباید از شوق رسنگونی سیاسِی حاکمیت به ند، و لذا ماهیتاً ارتجاعیکنتقویت می
 ها برود.استقبال آن

کوشم این دیدگاه را از زوایایی چند به چالش بکشم؛ با این توضیح که این در اینجا می
ها در قالب بندهایی جداگانه، طور درونی با هم پیوند دارند و طرح آنزوایای انتقادی به

معنای استقالل بههتِر آنهاست، نکردن سادهها و دنبالرصفا برای تسهیل طرح و بیان استدالل
 درونی آنها:

 ) انقالب بدون حضور امپریالیسم:۱-۵
بر آن است که با توجه به وضعیت کنونِی توازن » مپاآنتی«های تصور عمومی گرایش
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ای و جهانی، با ی آرایش قوای امپریالیستی در سطح منطقهنیروها در داخل کشور و نحوه
شود یا تضعیف یا سقوط حاکمیت کنونی ایران، الجرم امپریالیسم بر کشور مسلط می

ها خواهان ی بخشی از آنرسند. لذا در چنین رشایطنیروهای وابسته به آن به قدرت می
معنای م�شات سیاست صربوانتظار و یا م�شات با وضعیت حارض هستند (که البته لزوماً به

که جدا از آنی نیروهای چپ نیست). در این نوع رویکرد، با رویکردهای مخالف در گسرته
محوریت  ی آنیافتههای سیاسی تاریخا عینیتامپریالیسم و مصداق مفهوم نظری تنگی از

 ٢٤،شودراستایی قلمداد میطرز محتومی قطعی و تکدارد، و نیز مسیر تحوالت آینده به
و با  ٢٥گواهی شواهد متعدد تاریخیشود: الف) بهی مهم نادیده گرفته میکم دو نکتهدست

های کالنی (با پتانسیِل دگرگونی ماهیت ساختاری امپریالیسم، هیچ فرآیند سیاسی نظر به
اساسی) در یک کشور قابل تصور نیست که قوای امپریالیستی موضعی انفعالی یا سیاسِی 

نسبت به آن بگیرند؛ برعکس، از آنجا که جغرافیای سیاسی جهاِن معارص  طرفانهک�بیش بی
طور فعال ها بههای منافع قوای متعارض امپریالیستی بوده و هست، آنی رویاروییپهنه
ها مداخله کنند تا در وسوی نهایی آنکشورها و سمت کوشند در تحوالت سیاسیمی

خصوص در مواجهه با قوای مدت منافع مادی و اسرتاتژیک خویش (بهاندازی میانچشم
بنابراین، تحوالت سیاسی آتی ایران نیز ه�نند تحوالت  ٢٦.حریف) را حفظ یا تقویت کنند

ای قوای های منطقهسیاست دور از حضور و نفوذتوانند در فضایی بهی آن �یگذشته
ی فرضی که نیروهای چپ یا های درونی آنان رخ دهند؛ ب) آن آیندهامپریالیستی و کشاکش

ی اجت�عِی منسجم و اثرگذاری بدل شوند که بنا به پایه چنان نیروی سیاسیمرتقی ایران به
الطِم دگرگونی های پرتشان بتوانند هژمونی خویش را بر روند تحوالت سیاسی دورهوسیع

ی امپریالیستی باشند)، وابسته به سازِی خطرات بالقوهتحمیل کنند (و درنتیجه قادر به خنثی
پی�یند و چنین مسیری مسیری است که این نیروها در واقعیت بالفعل امروزی خویش می

 ی خود وابسته به رشایط امکان حضور و رشد سیاسی آنان در فضای جامعه است. درنوبهبه
شود که با قاطعیت اینجا استبداد سیاسِی مستقر همچون مانعی بزرگ و تاریخی ظاهر می

کند. بنابراین، از منظر این نیروها تنها امکان متام امکانات برساخنت چنین مسیری را سد می
ی باطل امیدبسنت بر آن است که حاکمیت ایران دچار نوعی برای خروج از این چرخه

بیشرت یا توان رسکوب کمرت) گردد و » عقالنیت سیاسیِ «به سمت ی درونی (استحاله
ی خصوص در مواجهه با قوای امپریالیستی غرب، راه نوعی آشتی سیاسی یا مصالحهبه

 طور جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.. این نکته به٢٤

ای الجزایر، سودان و های تودهخصوص در خیزشهای تاریخی دیگری در این. جدا از تجربیات بهار عربی، هم امروز نیز �ونه٢٥
 ظامِی لیبی قابل مشاهده است.ن-نیز در تحوالت سیاسی

دهند: دست میی گذشته شواهد ملموسی به، تحوالت سیاسی دهه۵۷ی تاریخی انقالب نامتام . در این زمینه، فارغ از �ونه٢٦
های روشنی است. هرچند �ونه» بهار عربی«ی قوای امپریالیستی در روند تحوالت تونس، مرص، لیبی و سوریه در جریان مداخله

ظر ش�رند؛ در این معنا که از نی خود میهایی تاریخی برای اثبات درستی داعیهعموما این تحوالت را �ونه» امپآنتی«نیروهای 
دلیلی برای  -هادر نظر برخی از این گرایش-بودِن این تحوالت و حتی »ناهنگام«آنان رسنوشت بعدی این جوامع دلیلی برای 

 های امپریالیستی) است.این تحوالت (در پیوند با سیاست بودن خاستگاه سیاسی»مشکوک«
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تاریخی با نیروهای چپ را در پیش بگیرد. انتظار تحقق این گشایش سیاسِی فرضی البته 
لی که یک حاکمیت بورژوایی بنا به فقط از این منظر کبینانه است، نهبسیار غیرواقع

شناسد، بلکه همچنین از این منظر که خوبی میاش دشمنان طبقاتی خویش را بهماهیت
که در رشایط تشدید این اند:رویدادهای تاریخی همواره خالف این پنداشت را نشان داده

عدی برای فضای مسا» وضعیت اضطراری«ها با ایجاد خارجی، دولت» دشمنان«ها با تنش
آورند. حاکمیت نوپای جمهوری اسالمی در اوج رسکوب دشمنان داخلی خویش فراهم می

های سیاسی با ایاالت متحد، در نابودسازی سیاسی و با عراق و تنش» تحمیلی«دوران جنگ 
بخشی از چپ را  ای تردید و تزلزل به خود روا نداشت، و حتی آنفیزیکی نیروهای چپ ذره

» حاکمیت ملی«ی هه، آشکارا در جب»رویارویی ملی با امپریالیسم جهانی«ن نیز که در ای
 از دم تیغ گذراند. ایستاده بود،

 های تاریخی قوای امپریالیستی:) مصداق۲-۵
ها از قوای امپریالیستی، مشخصاً دولت آمریکا و متحدان قدرمتند »امپآنتی«تصور عمومی 

ی قوای ها عمدتا روسیه و چین را در زمرهعنی آنای آنهاست؛ یغربی آن و اق�ر منطقه
ز ا) ۱تواند ترکیبی از موارد زیر باشد: کنند. دالیل این برداشْت میامپریالیستی ارزیابی �ی

ی قرن بیستم تاکنون هژمونی اقتصادی و سیاسی آمریکا و قدرت نظامی آن رو که از میانهآن
روز هم قدرت اقتصادی و نظامی روسیه و چین ناپذیر بوده است و امدر سطح جهانی چالش

 ها بر مناسباترسد و درنتیجه توان تاثیرگذاری امپریالیستی آنهنوز به پای قدرت آمریکا �ی
ی مثابهلحاظ تاریخی عموما آمریکا بهرو که به) از آن۲مراتب کمرت از آمریکاست؛ جهانی به

ای انحصاری گونهیستی عمل کرده است [یا بهپیکریافتگی �ایان امپریالیسم یا رش امپریال
ی مقابل که طی دوران جنگ رسد آمریکا در نقطهخصوص اینچنین باز�ایی شده است، به

) روسیه و چین کشورهایی هستند که هر دو از ۳جهان قرار داشت؛ » قطب سوسیالیستیِ «
امروزی هنوز هم در که چیِن های کمونیستی برخوردارند، ضمن اینی طوالنی نظامسابقه

نشینی نکرده است. درنتیجه، این اش [متاما] عقبهای کمونیستیسطح سیاسی از داعیه
دارانه های رسمایهتراز با دولت آمریکا خواهان پیشربد تهاجمی سیاستتوانند همکشورها �ی

ین و ) چ۴باشند و درنتیجه کارکردهای امپریالیستی آنان قابل قیاس با آمریکا نیست؛ و 
شان، در سطح های مخرب بیرونیطلبیهای درونی و برخی منفعترغم تعارضروسیه به

های امپریالیستی آمریکا هستند، و طلبیهای واقعا موجود برای مهار قدرتجهانی تنها قدرت
 تراز با آمریکا قرار داد.را هم هاتوان جایگاه آندرنتیجه �ی

گیرند که بنا به توازن قوای موجود های ایران نتیجه می»مپاآنتی«ی عزیمتی، از چنین نقطه
ویژه بنا به طرح آمریکا و متحدانش ی خاورمیانه، و بههای جهانی در سطح منطقهبین قدرت

کردن به تکیه ٢٧،ی خاورمیانهی ایران در راستای بازآرایی نقشهبرای تضعیف و تجزیه

 ».ناتوی عربی«) یا طرح موسوم به MESA» (اتحاد اسرتاتژیک خاورمیانه«های واشنگنت برای . و در همین راستا برنامه٢٧
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ها تهاجم ه) رضورتی راهربدی است؛ آنهای جهانی مخالف آمریکا (چین و روسیقدرت
ای آمریکا و متحدانش به عراق و رسنوشت بعدی عراق را دلیل روشنی برای درستی دومرحله

انگارند. در همین راستا، برخی از آنان بر این باورند که یا رضورت این راهربد اسرتاتژیک می
ای تدافعی عمل کرد، گونهبه برای رویارویی با خطرات و تهدیدات عینی امپریالیسم نباید

ای باید کم در سطح منطقههای مخالف آمریکا، دستبلکه ازطریق ه�هنگی با قدرت
ها از همکاری اسرتاتژیک هایی تعرضی اتخاذ کرد. درنتیجه، ش�ری از این گرایشسیاست

نان) الله لبگری و حضور نظامی در سوریه (و یا تقویت حزبایران با روسیه برای دخالت
کنند که اساساً را تکرار و ترویج می کنند و خواسته یا ناخواسته این گفت�ن حکومتیدفاع می

جویی آمریکا ازطریق تقویت و باید ایستادگی در برابر سیطرهای ایران میسیاست منطقه
 ٢٨.باشد» محور مقاومت«هدایت 

آنچه خود انفعال سیاسی یا گرفنت از ها برای فاصله»امپآنتی«برمبنای چنین رویکردی، 
شوند (یا اصطالحاً از سونگری مهیبی دچار مینامند، به یکمانتالیسم سیاسی چپ میسانتی

آمیز و بسیار تعریف محدود و تقلیلمعنا که بنا بهکنند)؛ بدینسوی دیگر بام سقوط می
ی و سیاسی ی امپریالیسم به خطاهای نظر های عینی مقولهپراگ�تیستی خویش از مصداق

ی دارانهدهند؛ از جمله: الف) کارکردهای مشخصاً امپریالیستی و رسمایهگیری تن میچشم
یا در درون خود کشورهای چین و روسیه را  ٢٩در مناسبات جهانی امروز» بخشقطب توازن«

های امپریالیستی (و نواستع�ری) بار گسرتش سیاستگیرند؛ نظیر پیامدهای فاجعهنادیده می
مریکای جنوبی و و آ  ٣٠ن در وضعیت زیستی اکرثیت فرودسِت برخی کشورهای آفریقاچی

یتنام تشبیه . در همین راستا برای مثال موقعیت کنونی آمریکا پس از اشغال نظامی عراق، به شکست ارتش آمریکا در و٢٨
ار شود (در همین راستا، بپردازی میای آمریکا اسطورهدر برابر حضور منطقهایران » ایستادگی«ی سیاست شود و از آنجا دربارهمی

سمت سوق داد و شکسْت، در کنار تبلیغات وسیع حاکمیت، رسانجام بخشی از جامعه را بدین روانی سنگیِن تاریخ بلند رسکوب
 قهرمانی ملی برای خود تدارک ببیند).» قاسم سلی�نی«ی های اخیر، در چهرهه با موقعیت پرتنش سالکه برای مواجه

ها در های روسیه و چین بسیارند، که بررسی دقیق آنهای امپریالیستی نزد دولتبیشرت گرایشهای عینی پیکریابی هرچه. �ونه٢٩
 ی پوتین با اکرث کشورهایی روسیهي فرادستانهاختصار از نوع رابطهتوان بهگنجد. برای مثال، در مورد روسیه میاین مجال �ی

ی کریمه، و یا جزیرههای نظامی روسیه در این کشورها) نام برد؛ یا موارد آشکارتری چون ترصف شبهآسیای میانه (ازجمله پایگاه
منظور تثبیت پایگاه نظامی روسیه در آن؛ ر طرطوس بهی بندساله ۴۹ی (ترصف) ی اجارهی نظامی در سوریه تا مرحلهمداخله

ای شاخص عنوان �ونهی روسیه با حاکمیت ایران و غیره. در مورد چین هم بهي ابزاری و فرادستانههمچنین است نوع رابطه
راستا دولت چین مینهای کالن این کشور اشاره کرد؛ در هگذاریگری و اقتصاد نظامی در سیاستتوان از رشد شتابان نظامیمی

به  مرزی گرایش یافته است که تاکنون در تاجیکستان، افغانستان و جیبوتی (رشق آفریقا)های نظامی برونازجمله به ایجاد پایگاه
اش با  کشورهای آفریقایی بسیار درخور توجه ی اجرا درآمده است. همچنین، نوع سیاست اقتصادی چین در روابط فزآیندهمرحله

 ک. به پانویس بعدی).است (ن

ی آشکار از محرومیت و نیازمندی اقتصادی بارز واقع سوءاستفادهي آفریقا به. سیاست اقتصادی راهربدی چین در قاره٣٠
ترین های حاکمه، و خفقان سیاسی حاکم بر این جوامع درجهت تحمیل استع�ریکشورهای آفریقایی، فساد ساختاری هیات

های خودکامه ازطریق اعطای مستقیم وام بانکی، نهاست. روند کار، بدهکارسازی هرچه بیشرت دولتقراردادهای اقتصادی بر آ 
ها برای اع�ل فشار بر این دولت -در ازای آن-های مدرنیزاسیون است و سپس صدور تسلیحات نظامی، یا اجرای برخی طرح

ترین نهادهای مالی امپریالیستی یعنی صندوق لی مهمهای نولیربااعطای امتیازهای اقتصادی و سیاسی (که بخشا با سیاست
خواری در آفریقا، خواه درجهت عقد املللی پول و بانک جهانی خویشاوندی دارد): خواه درجهت پیشربد اسرتاتژی زمینبین

در  Bagamayoی عظیم بندر های ژئواسرتاتژیک (نظیر پروژهمنظور تسلط بر/تصاحب مکانتر بهقراردادهای اقتصادی بزرگ
شده انجامهای هنگفت گذاریی حراست از رسمایهبهانهتانزانیا)، و خواه حتی برای دریافت مجوز قانونی تاسیس پایگاه نظامی به
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؛ »پیرشفت ملی«ها کارگر در چین در راستای حفظ شتاِب همچنین ایران؛ ابراستث�ر میلیون
زدن روسیه مسل�ن چین؛ دامن» اقلیت«های عظیم بازپروری کمونیستی برای برپایی اردوگاه

های تسلیحاتی در خاورمیانه و فروش تسلیحات ایاالت متحد) به رقابتو چین (به موازات 
های مرتقی در های سیاسی و جنبشنظامی به هر دو ِرس کشورهای رقیب؛ رسکوب آزادی

چین و روسیه؛ و غیره؛ ب) قادر به اذعان این واقعیت نیستند که جمهوری اسالمی خود به 
که عربستان تی در منطقه بدل شده است (همچنانهای امپریالیسابزاری برای پیشربد سیاست

فقط ای آمریکاست)؛ نههای منطقهسعودی از دیرباز ابزاری در خدمت پیشربد سیاست
دلیل بلکه بیشرت به ٣١،های تحمیلی روسیه و چیناش از سیاستی تبعیتواسطهبه

های آمریکا در منطقه؛ سازی و پیشربد سیاستهای ناخواسته یا ناگزیر برای پیادهسازیزمینه
ها و ستیزهای آفرینی مداوم و تشدید تنشی مهم آنها بحرانهایی که یک مشخصهسیاست

ها هم خاورمیانه به موجب آنی نژاد و ملیت و مذهب) است که بهای (بر پایهمنطقه-ملی
ی تسلیحاتی جهان بدل شده است (ن.ک. به گزارش پیوست) و هم ترین زرادخانهبزرگ

های های نظامی فرامرزی و طرحجوییثباتی و بحران دایمی در این منطقه توجیه مداخلهبی
ها از منظری »امپآنتی«کند؛ ج) مداران آن تسهیل میژئواسرتاتژیک آمریکا را برای سیاست

ناخواه عمدتا با منافع حاکمیت ایران (که خواه» ایران«متمرکز بر منافع کلیتی انتزاعی به نام 
را برای مردم سوریه و » ور مقاومتمح«اصطالح باق دارد)، پیامدهای انسانی سیاسِت بهانط

گری گیرند؛ بلکه این پیامدها را رصفا همچون ماحصل دخالتعراق و یمن و غیره نادیده می
های اسرتاتژیک و ن درگیر کشاکشکنند. آنها چناامپریالیستی غرب و متحدانش قلمداد می

ی کنند این بازِی جنگی رصفاً بر صفحات کاغذ یا شیشهد که فراموش میوپولتیکی هستنژئ

الجیشی های چینی (چنان که اخیراً درمورد جیبوتی رخ داد: کشوری با ساختار سیاسی دیکتاتوری، ولی موقعیت سوقتوسط رشکت
ترین رشیک اقتصادی کشورهای آفریقایی عنوان مهماملللی دریایی). دولت چین که اینک بهترانزیت بین بسیار مهم در مسیر

) در land grabbing» (خواریزمین«مند سیاست طور نظامترین  کشورهایی است که بهشود، همزمان یکی از اصلیشناخته می
شده (یا های کشاورزی خریداریمیزان زمین ۲۰۰۸ست. تنها تا سال زیان انبوه کشاورزان بومی در پیش گرفته اآفریقا را به

میلیون هکتار  ۲بنیاِد چینی در رشق آفریقا (با مبالغی بسیار ناچیز) بیش از های دولتسال) توسط رشکت ۹۹مدت شده بهاجاره
؛ درخصوص  China and die African soilکه این روند طی ده سال گذشته سیر صعودی داشته است (منبع: بوده است، درحالی

 ).Land Matrixهای: خواری در آفریقا همچنین نگاه کنید به پایگاه دادهی زمینپدیده

در برابر قطب رشقی قوای امپریالیستی، در بیانی عام شامل قراردادهای  *»فرودستی اسرتاتژیک«. پیامدهای عینی سیاست ٣١
 های جامعه ندارند، بلکه رصفاً های روسیه و چین است که اساساً ربطی به نیازها و اولویتمتعدد اقتصادی و تسلیحاتی با دولت

ی شوند. هری مگداف در مقالهکشور از حاکمیت ایران محسوب می املللی این دوهایی اقتصادی برای تداوم ح�یت بینرشطپیش
 اع�ل نفوذ تا جای ممکن بر«های امپریالیستی را های اصلی سیاستیکی از اهداف میانِی و اهرم» امپریالیسم بدون مستعمرات«

و چین و برای جلب رضایت و ش�رد. از این منظر، آنچه از جانب روسیه برمی» ی تخصیص منابعروی تصمی�ت دولت درباره
های متعددی در های امپریالیستی است. مثالشود، تجلی روشن سیاستها از حاکمیت بر مردم ایران تحمیل میح�یت آن

های ی تنشواسطهای ایران بههای هستههای میلیاردی روسیه برای ساخت نیروگاهتوان برشمرد: ازجمله دریافتخصوص میاین
شتی بهای نابودسازی منابع معیای ایران؛ تسخیر بازارهای ایران توسط کاالهای وارداتی چین بهی هستهرتبط با پروژهاملللی مبین

نشینی نسبی نظامِی چین در مناطق آبی جنوب ایران؛ عقب-ی اقتصادیتولیدکنندگان داخلی؛ نفوذ فزآیندهکشاورزان و خردهخرده
 وبرداری از منابع دریای خزر (در برابر روسیه)؛ تاسیس پایگاه نظامی روسیه در همدان؛ رهاش در بهاملللیایران از حقوق بین

برابری دو «دلیل القای ضمنی معنای ام، چون دومی بهترجیح داده» پی�نی اسرتاتژیکهم«این اصطالح را بر اصطالح  *غیره. (
 کننده است.)، تاحدی گمراه»طرف پی�ن

https://limesclubfirenze.files.wordpress.com/2016/07/china-and-land-grab-in-africa2c-marco-maldera.pdf
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ها و هستی مادی و رسنوشت آتی مانیتورها جریان ندارد، بلکه با پوست و گوشت آدم
ها در همین راستا همچنین این واقعیت را »امپآنتی«ها انسان در ارتباط است؛ د) میلیون

ی گری، پرورش و تغذیهمند شیعهی ترویج نظامواسطههگیرند که حاکمیت ایران بنادیده می
مذهبی، مداخالت نظامی مستقیم و -های ملیتینظامیان شیعه، تشدید شکافشبه

ای امپریالیسم منطقهمصداقی از یک ُخردهغیرمستقیم در رسنوشت مردم منطقه، خود به
های غربی اندای سیاسی قدرتای را برآمده از پروپاگبدل شده است، بلکه اساساً چنین گزاره

 های رش بزرگ امپریالیستی (قطب آمریکا) در خشمواقع چنان از سیاستها بهانگارند. آنمی
ی مثابهای ایران را بهیابی منطقهاند، که الجرم روند قدرتای آن نگرانو از پیامدهای منطقه

کنند، و درنتیجه، نم تلقی میهای آن مثبت و بسیار مغتمانعی بازدارنده در برابر پیرشوی
انگارند یا همچون اثرات جانبی ناگزیِر دارویی رضوری اهمیت میپیامدهای انسانی آن را کم

های ایران بر تأثیرات مخربی »امپآنتی«انگارند؛ و ه) در همین امتداد، برای کل منطقه می
ی ایران نی جامعههای ظاهراً ضدامپریالیستی حاکمیت ایران بر وضعیت درو که سیاست
بندی پراگ�تیستی، آنها را منظر اولویت بندند یا از ه�نگذارند نیز چشم میبرجای می

ی توان در دو حوزهکنند. این تأثیرات و پیامدهای مخرب را میفرعی و جانبی قلمداد می
بندی کرد: یکی، تشدید فقر و محرومیت و زوال اقتصادی در ایران در اثر کلی دسته

های نظامی و امتیازهای اقتصادی ناگزیر به چین و روسیه (برای جلب و یابی هزینهاولویت
هایی که بار اصلی املللی)؛ هزینهها در سطح بینهای سیاسی و اسرتاتژیک آنمتدید ح�یت

ویژه ساکنین مناطق و های فرودست و بهی آنها را اقشار و الیههای فزآیندهها و آسیبرنج
کشند؛ و دومی، تشدید وضعیت خفقان استبدادی در دوش میای کشور بههای حاشیهاستان

سازِی اثر تحمیل نوعی وضعیت اضطراری دایمی بر فضای جامعه ازطریق برساخنت و برجسته
نهادن بر ی خود هم رسپوشنوبهو خطر دشمن خارجی، که این یک به ٣٢موقعیت جنگی

های های اجت�عی در حوزههای جنبشسازِی تالشبها و تضادهای اجت�عی و منکو شکاف
های سیاسی و کند، و هم رسکوب دگراندیشان و مخالفان و منع آزادیمختلف را تسهیل می

کند و در ای عادی و دایمی بدل میی نیروهای اجت�عی را به رویهیابی آزادانهتشکل
توان این (بر این اساس، میکند. مجموع امکان رشد سیاسی و فرهنگی جامعه را سد می

ستیزی حاکمیت فرضاً معطوف به های امپریالیسمپرسش مهم را پیش کشید که اگر سیاست
برند؟). ی ناهمگون مردم ایران از آن نفع میاست، دقیقاً چه کسانی از گسرته» منافع ملی«

ران با های اسرتاتژیک حاکمیت ایبه همکاری» امپآنتی«درمجموع، رویکرد مثبت چپ 
گرفنت پیامدهای بسیاری است که شاید (قوای امپریالیستی) روسیه و چین، مستلزم نادیده

بسنت مجلس مرشوطه توسط قوای روسی در توپی تاریخی آن تراژدی بهترین �ونهشاخص
طور �ادین گویای ماهیت ای که بهشاهی باشد، �ونهحراست از استبداد محمدعلی

ی حکومتی اعالم شده است ویژه پس از خروج ایاالت متحد از پی�ن برجام، بارها از زبان مسئوالن بلندپایهسال اخیر به. در یک٣٢
بیان دیگر، پیامدهای آن را رسیمت بشناسد (بهبرد و جامعه باید چنین وضعیتی را بهکه کشور در وضعیتی جنگی به رس می

 متقبل شود).



)۲۷( 

 امپریالیسم است.همبستگی استبداد و 

 داری به امپریالیسم:) تقلیل رسمایه۳-۵
محور است، سو دولتکنند که از یکای از امپریالیسم را برجسته میها درک ویژه»امپآنتی«

تر تأکید دارد و لذا بر های ضعیفهای بزرگ بر دولتی قدرتیعنی بر وجه مستقیم سلطه
شود (که تجلیات عینی و ها متمرکز میهای آنستیزیها یا همی بین دولتروابط سلطه

ی تهاجمی دولت آمریکا علیه حاکمیت ایران محدود تاریخی امروز آن رصفاً به رویه
های امپریالیستی های اصلی و نهایی پیامدهای سیاستعنوان ابژهشود)، درنتیجه مردم بهمی

-های نظامیگری و دخالتامیو از سوی دیگر (و در ه�ن راستا)، بر نظ ٣٣؛شونددیده �ی
های ترین شکلرا تنها به عریان ی سلطهمعنا که رابطهشود؛ بدینامنیتی متمرکز می

ها چنین بوده »امپآنتی«ی عمده نزد سازد. بر این اساس، رویهیابِی آن محدود میتجلی
ها ادغام و نهای ضدامپریالیستی آ ها در گرایشی آندارانههای ضدرسمایهاست که داعیه

داری و مرتادف جای جنگ با رسمایهبیان دیگر، جنگ با امپریالیسم بهشود، و بهمستحیل می
 اندازیم:تقادی به این رویکرد میشود. در این بخش نگاهی انبا آن نشانده می

ی تاریخی کهن آن همچنان ی امپریالیسم ردپای سابقهدر تعاریف رایج امروزی از مقوله
نده است؛ یعنی عمدتا با این تلقی کلی مواجهیم که امپریالیسم پیش از هر چیز بر ما باقی

طور ای از کشورها یا بهکشور بر مجموعه ی سیاسی و اقتصادی (و بعضا نظامی) یکسلطه
یادآور امپریالیسم ایران  ٣٤؛ی یک کشور معین داللت داردگرانهطلبِی سلطهخالصه بر توسعه

های کهن (ه�نند مردساالری نیای مدرن اما امپریالیسم ه�نند سایر پدیدهم باستان. در دو ر 
ای یافته است داری و سیر تحوالت آن کارکردهای تازهو مذهب) در پیوند با مناسبات رسمایه

های طلبد. درعین حال، درکتری میو درنتیجه فهم (سازوکارهای) آن قالب مفهومی پیچیده
های شناسی امپریالیسم تفاوتلحاظ تلقی اولیه از هستیالیسم، بهی امپریموجود از مقوله

گذاری سان نوعی سیاستمعنا که امپریالیسم بهسازند: بدینبنیادی آشکاری را �ایان می
)، یا یک سیستم جهانی سلطه و استث�ر، یا یک فرآیند تاریخی (مثالً policyخارجی (

گیرد. ی نوعی ایدئولوژی مورد تحلیل قرار میمثابهبهسازی نولیربال)، و یا حتی جهانی

های اقتصادی بر زندگی کرات از تأثیرات تحریمی ضدانسانی امپریالیسم (آمریکا) بهن چهرهدادها البته برای نشان»امپآنتی. «٣٣
بارند)، اما چنین تاکیداتی از سوی آنان های اقتصادی برای مردم فاجعهگویند (و تردیدی نیست که تحریممعیشتی مردم سخن می

ای از حقیقت ویکرد سیاسی خاص خویش است (تأکید بر گوشهی ابزاری از وضعیت مردم فرودست درجهت توجیه ر رصفاً استفاده
را  های امپریالیستیی متامِی آن)؛ چون رویکردی که حقیقتاً مردم را در مرکز دید خود قرار دهد، باید پیامدهای سیاستمنزلهبه

اِص وضعیت معیشتی مردم ی خهای زیست مردم و حیات جامعه رصد کند. برای مثال، در همین حوزهی ابعاد و حوزهدر همه
های اقتصادی نیست، بلکه ی تحریمباید این واقعیت را نیز برجسته ساخت که فالکت اقتصادی و فرودستی معیشتی مردم زاده

ها را تشدید ها رصفاً پیامدهای ناگزیر آنهای اقتصادی کالن حاکمیت (از جمله نولیربالیسم) است که تحریمی سیاستزاده
اند)؛ و باز اگر وضعیت معیشتی مردم مد ن اینکه گریز حاکمیت از پاسخگویی به چنین پیامدهایی را تسهیل کردهاند (ضمکرده

زیان ای)، بهی هستههای نظامی (ازجمله پروژهسازی اقتصاد و سیرصعودی هزینهنظر است، باید توضیح داد که چگونه نظامی
 شود.الکت زیستی و معیشتی اکرثیت مردم متام میبهای تشدید فهای زیرساختی جامعه و بهاولویت

 ). Roemerشود(سان استث�ر یک کشور توسط کشور دیگر تعریف می. در برخی الگوهای مفهومی جدید، امپریالیسم به٣٤
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ها همراه بوده است، ی امپریالیسم نیز با تنوعی از نظریههمین ترتیب، تبیین نظری مقولهبه
ی امپریالیسم در گیری نظریه)؛ جایtransnational stateی دولت فراملی (ازجمله: نظریه
)، dependency theoryی وابستگی (نظریه )،Samezo Kurumaی بحران (امتداد نظریه

 ٣٥ی مناسبات تجاری نابرابر)، نظریهsystem theory-worldی سیستم جهانی (نظریه
)unequal trade relations( ٣٦ی نامتوازن و ترکیبیی توسعه)، نظریهU&CDی )، نظریه

تالف طبقاتی ی ائیهنظر ٣٨،شدِن رسمایهاملللیی بین، نظریه)GCC( ٣٧های جهانی کاالزنجیره
های و غیره. اگرچه تبارشناسی بحث ٣٩»بلوک تاریخِی فراملی«املللی و ی بیندارانهرسمایه

تواند برای های موجود میی نظری با درکی امپریالیسم و مواجههموجود حول مقوله
ین رسد گنجاندن مستقیم آن در انظر میگسرتش کیفی بحث حارض بسیار مفید باشد، اما به

و مسل�ً -د برد. بنابراین، گامی مقدماتی حاشیه خواهمنْت موضوع اصلی این نوشتار را به
ای گیرم، که مرور فرشده) پی می۱در این جهت را در پیوست این منت (پیوست  -نامتام

گیری بحث حارض ترین رویکردهای نظری به امپریالیسم. اما برای پیخواهد بود بر عمده
ناسبات امپریالیستی را ی امپریالیسم و مواسطه برداشت خویش از مقولهبیطور رصفاً به

 ی خصلتی نظری آن متکی است بر درک امپریالیسم برپایهگذارم، که شالودهپیش می
داری و ملزومات دارانه یا وجه جهانی نظام اقتصادی رسمایهگسرت مناسبات رسمایهجهان

رغم وجود واحدهای ملی رقیب و ستیزنده، ک�بیش هکه ب نظامی ٤٠؛سیاسی و تاریخِی آن
مانند سطح برآیند امپریالیسم به ٤١.کندتنیده عمل میی یک کلیِت درهممنزلهبه

35. Arghiri Emmanuel, 1972: Unequal Exchange. 

36. uneven and combined development. 

ای منسجم و مستقل در تحلیل عنوان نظریه) بهGlobal Commodity Chains» (ی جهانی کاالهازنجیره«ی . پیدایش نظریه٣٧
 ) رقم خورد:۱۹۹۴مقاالت زیر (در سال سازوکارهای اقتصاد جهانی در ادبیات آکادمیک، با انتشار مجموعه

G. Gereffi, and M. Korzeniewicz (eds.), 1994: Commodity Chains and Global Capitalism. 
Westport. 

ی معروف زیر واقع خود متأثر از رهیافت والرشتاین و هاپکینز در مقالهی آن، بهپردازان اولیهبا این حال نظریه
 بودند: 

Hopkins, T.K., and Wallerstein, I., 1986: Commodity Chains in the World-Economy Prior to 1800. 

زبان) نگاه کنید به: جان (در ادبیات فارسی» ی جهانی کاالهازنجیره«ی و کاربستی از نظریه بندیعنوان جمعبه
. ۱۳۹۷سبی؛ نقد اقتصاد سیاسی؛ اسفند ی هومن کا؛ ترجمه»های جهانی کاال و نوامپریالیسمزنجیره«فاسرت و دیگران: بالمی

38. internationalization of capital.

39. transnational historical bloc.

 والرشتاین.» ی نظام جهانیِ نظریه«. نه در معنایی محدود به ٤٠

دارانه دارای اقتصادی رسمایهکه آیا کشوری مثل ایران عنوان واحد تحلیل، پرسش از این. با درنظرگرفنت کلیت اقتصاد جهانی به٤١
 لحاظ صنعتی پیرشفتهی اقتصاد جهانی یا کشورهای پیرامونی، بهشود. تردیدی نیست که کشورهای حاشیهمعنا میاست یا نه، بی

معینی های کارویژه اند که همی اقتصاد جهانیها بخشی از زنجیرهنیستند و از اقتصاد محکم و موزونی برخوردار نیستند، اما آن
اجت�عِی خاِص خویش، -های تاریخیکنند و هم بسته به ویژگیجهانی تأمین میداری را برای تامین روندهای انباشت رسمایه

ی تفصیل توضیح خواهم داد که چرا تحلیل مقولهی دیگری بهاند. در مقالهبسیاری از مناسبات این نظام را درونی کرده
 دانم.کننده مید یا یک اقتصاد ملی معین را نادرست و گمراهداری در سطح یک کشور واحرسمایه

https://pecritique.com/2019/03/15/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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)emergentدارانه) گسرت مناسبات رسمایهجهان تر (خصلت) از دل این سطح زیرین بنیانی
نزدیک با این گرایش است، اما  شود که اگرچه در تعامل (وابستگی و تاثیرگذاری)پدیدار می

ها و تر با سپهر تاریخی (و درنتیجه سپهر سیاست)، خودمختاریدلیل پیوند نزدیکبه
شدن و یک معنا پیامد سیاسی جهانیتوجهی دارد. امپریالیسم بههای قابلخودآیینی

های ملی (برای حفظ مناسبات داری است که قلمرو عمل دولتبودِن رسمایهجهانی
دهد و لذا در قالب روابط قدرت و فراتر از مرزهای ملی گسرتش میدارانه) را بهمایهرس 

وجه آن ستیز شود؛ روابطی که یکهای میان واحدهای ملی رسمایه ظاهر میکشاکش
ی ها) است، و وجه دیگر آن رابطهها یا ابرقدرتی جهانی (امپریالیستهای رسمایهکانون

های اصلی رسمایه و کشورهای پیرامونی. امپریالیسم توامان هم نقدرت نابرابر میان کانو 
داری است و هم مقوم و ی مناسبات رسمایهشدن ناگزیر و فزآیندهاز جهانی برآمده
های ی آن، و درنتیجه تأثیرات آشکاری بر سطح تاریخی رویدادها و رویهکنندهتضمین

 گذارد.جای میداری بهان رسمایهسیاسی جه
» املللی سلطه و استث�رروابِط بین«نظر عمومی بر آن است که امپریالیسم متناظر با اتفاق

ی امپریالیسم دقیقا این است که بناست در چه کننده در فهم مقولهی تعییناست. اما مساله
یابی یا �ودهای تاریخی این های تجلیسطحی به بررسی این روابط بپردازیم: در سطح شکل

شناختی پیدایش و تکرار و تداوم آنها. عموما های ساختاری و هستییا در سطح علت روابط،
های موازات توسعه و پویش تاریخی خویش نیروها و گرایشداری بهشود که رسمایهگفته می

رسد اگر این گفته با مکملی همراه نظر میدهد. بهمادِی برانداز خویش را نیز پرورش می
موازات توسعه و پویش داری بهکننده باشد: رسمایهآور و حتی گمراههامتواند ابنشود می

بخش خویش را نیز پرورش های مادی تداومتاریخی خویش همچنین نیروها و گرایش
هایی در سطح منطق رسمایه، بلکه دقیقاً در دهد. در اینجا منظور نه نیروها و گرایشمی

عنوان سازوکارهایی مشخص امپریالیسم را به یدشناسی بالحاظ هستیخی است. بهسطح تاری
 یابی کرد.جا مکانارمند در همینو ساخت

ی زیر بستهی همی امپریالیسم در وضعیت کنونی جهان توجه به سه جنبهدر بررسی مقوله
سیاسی -های اقتصادیاهمیت زیادی دارد: اول، نقش (فعال) امپریالیسم در حفظ شالوده

که تداوم جریان رسمایه، استخراج ارزش اضافی، تحقق ارزش جهت آننظم حارض جهانی در 
داری در سطح های رسمایهو تصاحب مازادهای اقتصادی از کشورهای پیرامونی به کانون

های الزم برای پیامدی از این کارکرد، حفظ و تقویت شالوده ٤٢؛جهانی تأمین و تضمین گردد
های ها و رقابتاد جهانی است؛ دوم، کشاکشدر اقتص ٤٣»پیرامون-مرکز«بازتولید شکاف 

) inter-imperialist rivalryها (ی جهانی یا امپریالیستهای اصلی رسمایهپرتنش کانون
ویژه از برای کسب/تضمین سهم بیشرت خویش در فرآیندهای جهانی انباشت رسمایه (به

پرداری کنند: از جمله ی مارکسی (و فراتر از آن) مفهوماند این فرآیند را در چارچوب نظریهپردازان مختلف کوشیده. نظریه٤٢
 ).GCC» (جهانی کاال هایزنجیره«(والرشتاین)، و » سیستم جهانی«(گوندر فرانک و دیگران)، » ی وابستگینظریه«

 های تاریخی آن، ایستا نیست و ماهیت سیالی دارد.که ابعاد و مضمون این شکاف و مصداقرغم این. به٤٣
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پشتیبانی و فاعلیت سیاسی های نو) که عمدتا با طریق کنرتل بر منابع و بازارها و فناوری
سیاسِی عمدتا تحمیلی و -و سوم، روابط اقتصادی ٤٤؛شوددنبال می» های ملیدولت«

های امپریالیستی با جوامع پیرامونِی اقتصاد جهانی یا اصطالحاً ی این قدرتگرانهسلطه
های این ها و سازشستیزیها و هم) و بازتاب رقابتGlobal South» (جنوب جهانی«

؛ روابطی که ضمن تأمین منافع آنی یا »ایحاشیه«ها در رسنوشت این کشورهای رتقد
های بلندمدْت معطوف به لحاظ داللتی (بخشی از) قوای امپریالیستی، بهاهداف بالواسطه

» ی کلیرسمایه«حال اگر از منظر  ٤٥.های امپریالیستی استحفظ سیادت اقتصادی قطب
)capital in generalهای یابیم که کشاکشهای جهانی بنگریم، در میپویش ) به این

 های برآمده از آنها) در سطوح مختلف درها و ضدگرایشها (و گرایشی این قدرتچندسویه
کنند. از این منظر، دارانه را تأمین مینهایْت ملزومات تداوم و گسرتش مناسبات رسمایه

نهایت بخشی  ها درای عینی برآمده از آنهی امپریالیستی و پویشجویانههای سلطهسیاست
تاریخْی -کنند، چراکه در سطح انض�میی رسمایه را هموار میاز مسیر گسرتش جهانی رابطه

بیان دیگر، اش را فراهم سازد. بههای خودگسرتیتواند رضورتتنهایی �یرسمایه خود به
ی جهان (جلوگیری از دارانهمایهکارکرد نهایی امپریالیسم در کلیِت آْن پاسداری از نظم رس 

ی آن یابندهسازی برای تحقق گرایش بسطافزایِی رسمایه و زمینهفروپاشی آن)، تضمین ارزش
 است.

های رضوری برای انجام چنین تاریخی، بخشی از اهرم-اما در سطح مشخِص انض�می
روی کاِر (فوِق) ارزان و کارکردهایی عبارتند از: ایجاد و تقویت بسرتهای الزم برای تأمین نی

شده به منابع خام؛ تدارک امکانات و متهیداتی برای گریز از تعهدات دسرتسی ارزان و ض�نت
محیطی تولید؛ حفظ ی حقوق کار و پیامدهای زیستو استانداردهای متعارف در زمینه

جهانی برای کار ای از روابط قدرت نابرابر (و غیرشفاف) در مراودات اقتصادی و تقسیمشبکه
طور و تضعیف و رسکوب نیروها و سازوکارهایی که به ٤٦؛تولید غیرمتمرکز و فراملیتی کاالها

گیرند؛ ازجمله و های رسمایه قرار میبالقوه یا بالفعل در مقابل (بسط) منافع و کارویژه
 ی چنینهای مبارزات کارگری در سطح جهانی. بر پایهگیویژه تضعیف و رسکوب بالقوهبه

 ترین کارکردهای مشخص امپریالیسم در عرص ما عبارتند از:یابیم که مهمدرکی، درمی

های ملی ازجمله نگاه کنید به: امین داری متاخر با دولتی رسمایهتنیدهعنوان بحثی انض�می درخصوص پیوندهای درهم. به٤٤
 .۱۳۹۷؛ کارگاه دیالکتیک، بهمن »دموکراسیبیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عرص ناسیونال«حصوری: 

ی باالیی از عدم تقارن قدرت قابل سیاسِی آنان، درجه-یعنی در تعامالت اقتصادی» جنوب-ش�ل«. در روابط کشورهای ٤٥
کنند، داری عمل میهای کشورهای کانونی رسمایه«بیرونیت«ی منزلهبه» جنوب جهانی«مشاهده است. در این روابط، کشورهای 

ای هستند. (در مورد هایی رضوری، ولی حاشیه«درونیت«دارْی قتصاد جهانی رسمایها که این کشورها نسبت به کلیتدرعین این
 »).دموکراسیسیاست رسمی در عرص ناسیونال ی: ، برای �ونه نگاه کنید به مقاله»بیرونیت«ی های امروزی مقولهداللت

کنند، بخشا های عظیم چندملیتی نقش مسلط را ایفا مید فراملیتی کاالها در سطح جهانی، کنرسنواقعیت که در تولی . این٤٦
این  الف) که:دارد؛ ازجمله اینهای دیگری را پنهان نگاه میهای مستقیم صفت چندملیتی، عمدتا واقعیتدلیل داللتبه

های ملی معین کارکردهای فراملی خود را انجام دولتاقتصادی -های سیاسیاصطالح چندملیتی در پناه ح�یتهای بهرشکت
های جهانی کاال) عمدتا به اقتصاد کشورهایی معین سود اصلی فرآیندهای فراملیتی تولید (حاصل زنجیره ب)دهند؛ و می

 ست.گذاری احامل نوعی پارادوکس در نام» های چندملیتیرشکت«شود. بنابراین، اصطالح (کشورهای مادر) رسازیر می
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سازِی های نولیربالی در اکرث کشورهای جهان (جهانیالف) تحمیل و پیشربد سیاست
املللی و خواه با های بینکمک برپایی و تحمیل برخی نهادها و رویهخواه به ٤٧،نولیربالی)

ب) کمک به برپایی (یا ح�یت  ٤٨؛گریهاجمی و بعضا مبتنی بر نظامیتکیه بر راهکارهای ت
های سیاسی بسته و استبدادی و برقراری/حفظ پیوندهایی نزدیک با چنین مؤثر از) نظام

ها در سطوح ملی سازی آنها) و نرمالیزهها در قلمرو نفوذ ابرقدرتهایی (گنجاندن آننظام
در بسیاری از کشورها های سیاسی ها و آشوبزدن به) تنشاملللی؛ ج) تحمیل (یا دامنو بین

نژادی، ملی، -و مناطق پیرامونی جهان با برانگیخنت (یا تقویت) اختالفات مذهبی، قومی
میانجِی آْن بسط و به» مدیریت بحران«سازی و بیان دیگر، بحرانمرزی و غیره؛ به

طور مپریالیسم و اقتصاد نظامی بهی اقتصاد تسلیحاتی (پیوند اگری و تضمین چرخهنظامی
 گیرد).مورد بحث قرار می ۲جداگانه در پیوست 

با نگریسنت از چنین منظری به تحوالت ایران و وضعیت کنونی آن، باید اذعان کرد که این 
اند: الف) وجه ی ما رسوخ کردهدر ژرفای جامعه» بهرتین وجه«اهداف امپریالیستی به 

امپریالیستی که خروج مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامونی به کشورهای مهمی از مناسبات 
واقع، کند به متامی در ایران متاخر برقرار بوده است؛ و بهداری را تضمین میکانونی رسمایه

های اقتصادی و اجت�عی حاکمیت محرک یا بسرت بسیار مهمی در این جهت بوده سیاست
ی استقرار و تثبیت سالهن، پس از فاز حدوداً دهب) حاکمیت استبدادی ایرا ٤٩؛است

هم مقارن بود)، برای تثبیت موقعیت سیاسی و » نعمت جنگ«اش (که با گرانهرسکوب
های داخلی و جهانْی خود به استقبال برپایی مناسبات نولیربالی اش در ساحتاقتصادی لرزان

فاِت سیاسی، در پیشربد این رغم اختال به» نظام«های درونی ی جناحتاکنون همه ٥٠.رفت
شدِن رغم �ایاننظر کامل داشتند/دارند؛ و حتی امروز هم بهسیاسِت راهربدی اتفاق

شود، بیش از هر چیز . این داعیه که گسرتش جهانی نولیربالیسم وجهی عینی و تاریخی از امتدادیابی امپریالیسم محسوب می٤٧
زدایی از فرایند های رسمایه)، دسرتسی به نیروی کار ارزان، قانوننفع کانونناظر بر تسهیل حرکت رسمایه در سطح جهانی (به

طور خاص ی کارگر بهمحیطی، و نیز تضعیف توان دفاعی و تعرضی طبقههای زیستتبعات و هزینهتولید و اشتغال، خالصی از 
 گ�ن با فراگیرشدن ایدئولوژی نولیربالها بیکارویژه طور عام) در برابر تحرکات رسمایه است. گسرتش جهانی این(و جامعه به

 پیوند داشته است.

های تحمیلی بانک جهانی و ی سیاستواسطههای کارگری، خواه بهخشن جنبش کوبسازِی فضای جامعه و رس . خواه با پلیسی٤٨
یکای املللی پول، و خواه با اهرم نیروهای نظامی وابسته (ازجمله در مرص و ترکیه و پاکستان و الجزایر و لیبی و آمرصندوق بین

های مستقیم امپریالیستی امونی چه پیوندی با سیاستکه تحمیل نولیربالیسم در کشورهای پیر التین و نظایر آن). درخصوص این
های تاریخی بسیار گویایی در این های اخیر آثار زیادی منترش شده است. کتاب مشهور دکرتین شوک �ونهداشته است، در سال

 دهد.دست میزمینه به

ارد زیر اشاره کرد: سیاست گشودن مطلق توان به مو ها میها و رویههای مشخص و معدودی از این سیاستعنوان �ونه. به٤٩
بوده است)؛ جایگاه ممتاز و » برادران قاچاقچی«شدن درهای اقتصاد کشور به روی واردات کاال (که یکی از پیامدهای آن فربه

وج است؛ خر  های جهانی رسمایهی بارزی از پیوند بین انحصارات داخلی و کانونانحصاری صنعت خودرو در ایران، که �ونه
که بخشا » هاآقازاده«ی های کالن) در قالب پدیدهنیاز به برشمردن موارد مربوط به اختالسقانونی رسمایه از کشور (بی

 ی فرار نیروی انسانی متخصص از کشور، که در محاسباتدهد؛ ابعاد گسرتدهدوتابعیتی بودن مقامات ارشد نظام را نیز توضیح می
 شود.محسوب میاقتصادی امروزی فرار رسمایه 

 ۵.۵ها در بخش سازی این سیاستشدن آن در پیادهقدمهای نولیربالی و پیشای استقبال حاکمیت ایران از سیاست. دالیل ریشه٥٠
 گیرد.مورد بحث قرار می
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رغم های نولیربالی، و نیز بهو فرهنگِی اجرای سیاست پیامدهای مخرب اقتصادی و اجت�عی
ن روند کاسته های اخیر به این پیامدها، از سیر تهاجمی ایاعرتاضات وسیع و مستمر سال

نشده است؛ ج) استبداد سیاسی در ایران به گویاترین شکل ممکن در مصدر قدرت است و 
یابی مستقل های نولیربالی، با اقتدار متام هرگونه تشکلضمن پیشربد تهاجمی سیاست

دارانه، و گرایانه و ضدرسمایهیابی چپیابی طبقاتی)، سازمانویژه تشکل(ازجمله و به
کند؛ محیطی) را رسکوب میهای مرتقی (مثل جنبش زنان و جنبش زیستجنبش رسبرآوردن
نژادی، ملی، و -ی قومیی اختالفات تشدیدیافتهپشتوانهگری در خاورمیانه بهد) نظامی

ی تسلیحاتی جهان بدل موجب آْن خاورمیانه به یکی از زرادخانهکند و بهمذهبی بیداد می
 ساران این کاروان شوم است.قافلهنیز یکی از که حاکمیت ایران  ٥١،شده است

است که ما (؟!) بناست با کدام وجه از امپریالیسم بجنگیم؟ برای  بنابراین، پرسش اساسی این
های مایهی یکی از بنمثابهمثال، آیا باید از طریق ایستادگی در برابر توحش نولیربالیسم، به

ترین جهانی برویم، یا ازطریق مقابله با �ایان امروزی امپریالیسم، به مصاف امپریالیسم
تهدیدات و مداخالت امپریالیستی، در برابر پیرشوی نولیربالیسم سنگربندی کنیم؟ در سوی 

گری در ایران و منطقه ی نظامیدیگر، آیا مقابله با استبداد یا ایستادگی در برابر رشد فزاینده
راندن فرضِی قوای د، یا تنها پس از عقبتواند مصداق مبارزه با امپریالیسم باشمی

رسد که نظر میگری مرهم نهاد؟ بههای استبداد و نظامیتوان بر زخمامپریالیستی می
ل به نوعی هایی) قائهه با چنین پرسشهای ایران (در مواج»امپآنتی«بسیاری از 

دات نظامی و موجب آْن دفع خطرات حاد تهدیهستند که به» بینانهواقع«بندی اولویت
بر  ٥٢)کندایران را تهدید می» کشور«ها هستی مادی های امپریالیستی (که از نظر آنتحریم
دارانه و نیز مبارزه علیه ساختار استبدادی حاکم (که های رسمایهروِی سیاستبا پیش مقابله

 گری امپریالیستی در قالب گزارشی فرشده در پیوستهای جدید در خصوص نظامی. برای حفظ پیوستار بحث، برخی فاکت٥١
 اند.دوم این مقاله گنجانده شده

داند، های اقتصادی میهای اخیر را ناشی از تأثیرات تحریم. گفتار مسلط در ایران روند فروپاشی اقتصاد و بحران معیشتی سال٥٢
درت بدون مند صاحبان قخواری نظامهای نولیربالی و خواه در اثر رانتی گسرتش سیاستواسطهکه اقتصاد ایران خواه بهدرحالی

ها در زوال اقتصاد ایران نیازمند ها نیز در رساشیب سقوط و تباهی قرار داشته است (تعیین کمی سهم تحریموجود این تحریم
ها این است که های امپریالیستی آنهای اقتصادی و داللتیک تحقیق مستقل اقتصادی است). از این منظر، نقد اصلی به تحریم

ها ابعاد قدرت ساختار سیاسی حاکم در مقابل امکانات رشد سیاسی جامعه رشد چشمگیری یافته است؛ ی این تحریمواسطهبه
های های اقتصادی و تهدیدات خارجْی حاکمیت قادر شد ضمن فرافکنی بحران عمومی جامعه و ناکارآمدیموجب تحریمچراکه به
امنیتی خویش، و از سوی -درت سیاسی و اقتصادی و نظامیی انحصاری قسو شالوده، از یک»دشمن خارجی«خویش به  ساختاری

ی حاکمیت بر ها و تهدیدات خارجی سلطهبیان دیگر، تحریمطور �ایانی تقویت کند. بهدیگر سازوکارهای رسکوب و خفقان را به
 ی قدرت امپریالیستیاراده املللی و تحریم اقتصادی متاماً بااند. وانگهی بایکوت بینطرز چشمگیری افزایش دادهجامعه را به

سازند و رشایطی که قدرت تخریبی اِع�ل این ها را فراهم میشود، بلکه عواملی که اج�ع نسبی جهانی برای تحقق آنمحقق �ی
ی تهاجمی آن در سیاست گری حاکمیت و رویهدهند، عواملی داخلی هستند. تشدید مشی نظامیها را افزایش میسیاست

کند و در کنار نقض مستمر حقوق انسانی گ�ن مسیر مداخالتی امپریالیستی از این دست را تسهیل میای بیهخارجی و منطق
ای که در جامعهآورد. درحالیهایی را فراهم میشهروندان در سطح داخلی امکان اج�ع نسبی جهانی برای پیشربد چنین سیاست

های کالن داخلی و خارجی برخوردار باشند، هم گذاریتقیم بر سیاستکه اکرثیت مردم از قدرت سیاسی و امکان نظارت مس
ها کاهش آمیز آنرود، و هم امکان پیشربد موفقیتای باال میهای امپریالیستیاملللی اجرای چنین سیاستهای سیاسی بینهزینه

 حافظت کند).تواند در رشایط بحران از منافع عمومی خویش می بالغ بهرت مییابد (چون جامعهمی
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 طلبند) اولویت دارد.تری را میمسیرهای بلند
» دشمن«اند که واه شواهد عینی متاخر گویای آنشده، و خاما خواه روند تاریخی طی

ی تحمیل اقتصاد واسطهاینک نیز با اسب تروای استبداد (و تثبیت آن) و بهامپریالیستی هم
ی ایران را فتح کرده است؛ یعنی این واقعیت گری، تا عمق مرزهای جامعهنولیربالی و نظامی

» داخلی«واسطه توسط حاک�ن ر بیطو پدیداری که هستی مادی اکرثیت مردم ایران به
های امپریالیستی را شود)، همزمان سهم کارکردهای سیاستاست (می شده غصب و پای�ل

ادعای این منت آن است که هرگونه  ٥٣.دهدنیز در خود حمل کرده و بازتاب می
اً به و شدت این رنج و فالکت عمومی بیافزاید، لزوم رویداد/فراینِد محتملی که بر دامنه

 ٥٤.میانجی عملکرد دستگاه حاکم تحقق خواهد یافت

 شدِن ایران:ای) کابوس سوریه۴-۵
ی ایران قهقرا بُردِن رسنوشت جامعه در برابر این گزاره که خطر بالفعل حاکمیت در به

» شدنِ ایسوریه«درنگ خطر ها بی»امپآنتی«ی امپریالیسم است، تر از خطر بالقوهجدی
ی ک�بیش ها در این اشارهشوند. آنی تنها امکان آتِی محتمل یادآور میمثابهبهایران را 
های اصلی بحران انسانی سوریه ی اساسی توجهی ندارند که ریشهساز به این مسالهمرعوب

مند از جانب با پیامدهای اجت�عی چند دهه خفقان و رسکوب تحمیلی و تبعیضات نظام
ورشدن این بحران که شعلهد و بشار اسد) پیوند دارد و اینحاکمیت حزب بعث (حافظ اس

های توانست بدون نقش مستقیم سیاستانسانی در قالب فجایع چندسال اخیر نیز �ی
های نظامی ایران و گری و ح�یتها و مداخلهی دولت اسد (با مشاورهگرانهرسکوب
سوریه رقم بخورد. رسنوشت سوریه ی مردم خواهانههای آزادیدر مواجهه با خیزش ٥٥)روسیه

های امپریالیستی لغزید که حاکمیت سوریه مسیر حفظ از جایی متاماً به دامان سیاست

نویسد: در توصیف وضعیت پس از جنگ جهانی دوم چنین می» امپریالیسم بدون مستعمرات«ی . هری مگداف در مقاله٥٣
ها نها که برخی از آ ای بود؛ این تدابیر و تکنیکحفظ نفوذ و کنرتل کشورهای مرتوپل در عرص پسااستع�ری نیازمند تدابیر ویژه«

درصورت ممکن، در ترتیبات صورِی ساختار اقتصادی و سیاسی پسااستع�رْی  الف) عبارتند از:قدیمی و برخی جدید بودند 
 ب)ماندن در بلوک کشورهای دارای ارز مشرتک؛ پیوندهای اقتصادی سابق حفظ گردد؛ شامل توافقات تجاری مرجح و باقی

فقط ی مراکز مرتوپل و جلوگیری از انقالب اجت�عی، که نههای حاکم بومی با هدف حفظ نفوذ ویژهپشتیبانی و هدایت گروه
های لجستیکی مورد های افرسان نظامی، و سایر کمکشامل عملیات سازمان سیا، بلکه همچنین پشتیبانی نظامی، آموزش دسته

 ی اقتصادی، و تا جای ممکنگیری توسعهبرقراری و تأمین نفوذ و کنرتل بر روی جهتج)  و شود؛نیاز ارتش بومی را نیز شامل می
های اقتصادی و ی مربوط به کمکی تخصیص منابع. در ذیل این متهید، توافقات دوجانبهبر روی تصمی�ت دولت درباره

بر کسب نفوذ بر مسیر ها، عالوهف این فعالیتگیرند. هداملللی پول جای میها و اقدامات بانک جهانی و صندوق بینسیاست
گیرنده به بازارهای پولی ی اقتصادی کشورهای وابسته، همچنین معطوف به تشدید وابستگی مالی کشورهای کمکتوسعه

 }.Harry Magdoff, 1976: Imperialism without Coloniesبرگرفته و ترجمه از:{» کشورهای مرتوپل است.

شود. چنین وضعیتی همچنین توسط ساختار تنها ازطریق تحول مناسبات بازار پشتیبانی یا بازتولید �ی وضعیت وابستگی. «٥٤
ی حاکم در چنین کشورهایی شامل ترین رشایط، طبقهگردد. در عاماجت�عِی حاکم بر کشور وابسته حفظ می-قدرت سیاسی

بسته است؛ و نیز شان با منافع اقتصادی عوامل خارجی هممنافع ای کههای اقتصادیداران بزرگ؛ گروههای زیر است: زمینپایه
 }.Magdoff 1976»{شان با عوامل خارجی پیوند اندک یا بسیار ناچیزی داردای که منافعهای اقتصادیگروه

 گرفنت باشد.های مستقیم و غیرمستقیم آمریکا و متحدانش قابل نادیدهگریآنکه نقش جانبی و مکمل دخالت. بی٥٥
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های اجت�عی) را در پیش گرفت. قدرت خویش به هر قیمت ممکن (در برابر دگرگونی
ت مند و فالکی ایران نیز در پی چهار دهه خفقان و رسکوب و تبعیض و ستم نظامجامعه

عیار قرار گ�ن در مسیر یک فروپاشی اجت�عِی متاماقتصادی برآمده از حاکمیت ج. ا. بی
دلیل تهدیدات توان به این نتیجه رسید که مبارزه با این وضعیت، بهدارد. اما از اینجا �ی

انجامد. چون خطرات ایران می» شدنِ ایسوریه«بیرونِی مرتبط با امپریالیسم، لزوماً به 
گری امپریالیستی برای تحقق این سناریوی فرضی فقط زمانی فعلیت ی دخالتوهبالق
کننده در روند تحوالت آتی یابند که حاکمیت ایران و قوای امپریالیستی تنها قدرت تعیینمی

را تجربه کرد که  ۵۷ی نزدیک خویش فرایند انقالب ی ایران در گذشتهجامعه باشند. جامعه
ها و مطالباتی متکی بود که ی ضدانقالب انجامید، اما بر ارزشبه سلطه اگرچه نامتام ماند و

های کشیدن حاک�ن و مبارزات سیاسی و اجت�عی در دههچالشخود مبنای هنجارِی به
 اند.ی اخیر بودهکمیت در دو دههویژه بحراِن مرشوعیت حابعدی و به

ها شاهد »اسد«خفقان حکمرانِی  ی طوالنیدر مقابل، در تاریخ متاخر سوریه و در دوره
ترین ایم؛ بلکه مهمهای اجت�عی و سیاسی مرتقی نبودهگیر جنبشحضور و رشد چشم

های بهار عربی در سوریه، رشد وسیع جنبش ی سیاسی پیش از آغاز خیزشواقعه
املسلین (بر بسرت شکاف سیست�تیک ایجادشده از جانب حاکمیت میان اقلیت ممتاز اخوان

ی حافظ اسد بود، که ی و اکرثیت فرودست سنی) و رسکوب نظامِی خونین آن در دورهعلو 
های گیری خیزششده و فروخفته، در پی اوجای رسکوبهای سیاسی این جنبِش تودهدنباله

سهم خویش بر بلند کرد و به اعرتاضی سوریه، در قالب اشکال مختلف بنیادگرایی اسالمی رس
رغم نفوذ ایدئولوژی که در ایران (بهبعدی تأثیر گذاشت. درحالیمسیر انحطاطی تحوالت 

گر دستگاه آمیز و رسکوبمحورِی تبعیضگیری انقالب و سپس شیعهاسالمی در فرآیند شکل
ای شکل نگرفته است، فقط تاکنون بنیادگرایی اسالمی در قالب یک جنبش تودهحاکم) نه

های اعرتاضی و اجت�عی مرتقی د نسبی جنبشبلکه تداوم استبداد و خفقان سیاسی با رش
ای متکی بر بنیادگرایی اسالمی همراه بوده است. پس، اگر خطر تکوین و رشد جنبش توده

-های مذهبیی تشدید فعالیتواسطهی شوم فقط بهقابل تصور باشد، بذر این پدیده
رشد  ،گسرتاندمیای که در جامعه ایدئولوژیک حاکمیت بر بسرت فقر و فالکت و ناامیدی

ی حاکمیت مند و دیرینهراستا، باید پیامدهای تبعیض و ستم نظامدر همین ٥٦.خواهد کرد

زنی مبهم یا فقط دیگر یک گ�نهنظامیان افراطی شیعی در خاورمیانه نههای شبهمند حاکمیت ایران با گروه. پیوند نظام٥٦
ست که با افتخار از پرورش این نیروها در دامان خویش و آمیز نیست، بلکه حاک�ن جمهوری اسالمی خود چندسالیاغراق

ی قابل توجه و هشداردهنده آن است که حاک�ن ایران درکنار کنند. اما نکتهی یاد میاها در معادالت منطقهکارگیری آنبه
نظامیان اند، اینک درصدد آن هستند که از شبهگری افراطی در داخل کشور پروردهنیروهایی که طی فرآیند ترویج و رشد شیعه

های الله لبنان، گردان فاطمیون یا افغانستانیزبهای یمن، زینبیون پاکستان، حشیعی خاورمیانه (حشدالشعبی عراق، حوثی
ترین شده برای پیکار در سوریه و غیره) نیز برای تاثیرگذاری بر رویدادهای داخلی ایران استفاده کنند، که طبعا مهمسازماندهی

های انقالب اسالمی تهران . (برای مثال، رییس دادگاه*ای آینده خواهد بودی رسکوب اعرتاضات سیاسی تودهکاربرد آن در عرصه
اگر مردم از انقالب ح�یت نکنند، از نیروهای شیعی «ی قم اظهار داشته است که ی علمیهدر حوزه اشسخ�انیاخیراً در 

ای، بر خطر قول فرشده). بنابراین، کسانی که در مواجهه با اعرتاضات وسیع توده(نقل» خاورمیانه کمک خواهیم گرفت
گویند، باید بدانند که چنین گونه اعرتاضات) سخن میهای امپریالیستی در اینگریموجب دخالتران (بهشدِن ایایسوریه

http://aftabnews.ir/fa/news/578719/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF|-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
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ی جغرافیای ایران را نیز درنظر گرفت که مهار دامنه» ایِ حاشیه«ها و اقوام ایران بر ملیت
ا زدن به فروپاشی اجت�عی) خود وابسته به رویارویی بلحاظ دامناین پیامدها (به

جانبه علیه ستم ملی است. بنابراین، آمیز حاکمیت و پیکار همهبار و تبعیضهای ستمسیاست
را ») شدنایسوریه«اگر بناست خطر فروپاشی کامل اجت�عی (از جمله جنگ داخلی یا 

 یابد.تداوم حاکمیت کنونی قوت میگ�ن با جدی بگیریم، باید بپذیریم که چنین خطری بی
های چه یک جامعه برای ایستادگی در برابر خطرات بیرونی (از جمله سیاستدر مقابل، آن

تهاجمی مستقیم امپریالیستی) نیاز دارد، حیات و رسزندگی سیاست مردمی (سیاست 
موجب آن جامعه بتواند نیروهای قدرمتندی در دل خویش بپروراند ستمدیدگان) است، تا به

که حاکمیت نافع عمومی باشند؛ حال آنکه ضامن مبارزه برای تحقق امر جمعی و م
های سیاست اش در نابودسازی جوانهی همیشگیاستبدادی ایران ضمن تداوم و تشدید رویه

کند. بر این منجی در برابر تهدیدات دشمن فرضی قلمداد می مردمی، اینک خود را یگانه
تهدیدات زدن به (ضمن دامن» دشمن خارجی«سازی خطر اساس، حاکمیت با برجسته

ساِن رسنوشت جامعه، فراخوانی از باال برای بیرونی) و با باز�ایی رسنوشت خویش به
کوشد ملتی از آن خویش ی آن بار دیگر میواسطهگیری مجدد صادر کرده است که بهبیعت

های ایران موقعیت انض�می و منافع مادی »امپآنتی«جعل کند. شایان ذکر است که نزد 
(که از نظر آنان در معرض » منافع ملی«یا » کشور«زیر بار مفهوم انتزاعی  مردم ستمدیده،

ای است شود. این ه�ن نقطهاند) ک�بیش دفن میقرار گرفته» خارجی«خطر حاد دشمن 
های چشمگیری ستیزی حاکمیت همپوشانیها با گفت�ن امپریالیسمتنها گفت�ن آنکه نه

ناخواه با ها نیز خواهوشانْی راهکار سیاسی پراگ�تیستی آنرضورِت این همپیابد، بلکه بهمی
طلبِی عظمت«ی در برابر بیگانگان و داعیه» وحدت ملی«خطوط فراخوان حاکمیت برای 

ی کاذبی که حاکمیت برای انتخاب یابد. روشن است که نفی دوگانهآن خویشاوندی می» ملیِ 
ساز مردم های دگرگونگیاست که بر بالقوه کند، مستلرم باور به راه سومیسیاسی عرضه می

نظم مستقر بار دیگر زاده  که سیاست مردمْی خود در مسیر مبارزه باویژه آناستوار است؛ به
 ٥٧.های امیدبخشی از امکانات چنین زایشی وجود داردشود و در ایراِن امروز نشانهمی

ی امپریالیسم درنهایت و بیش از هر که سازوکار امروز بنابر آنچه گفته شد، و با پذیرش این
های استبدادی و موازات تحکیم نظامهای معین اقتصادی بهچیز تحمیل و پیشربد سیاست

ی های نولیربالی (در همهتوان گفت ایستادگی در برابر سیاستگری است، میبسط نظامی

های بیشرت زیرساختهایی هستند که حاکمیت ایران خود درحال تدارک هرچههایی پیش از هرچیز متکی بر چنین روشدخالت
شدن ایاند. پس، سوریهران و عربستان و ترکیه در سوریه آزموده شدههایی که ازقضا پیش از این ازطریق حاک�ن ایآن است؛ روش

تبلیغاتی نیروهای حشدالشعبی به -»ح�سی«وارد کردن *خواهد داشت. (» ایرانی«وبوی احت�لی ایران هم بیش از هرچیز رنگ
مدادرسانی دولتی، و تقارن ورود های ازده از ضعفی خوزستان، در پی رشد �ایان خشم و نارضایتی مردم سیلزدهمناطق سیل

دهد است که نشان میایی زندهیاری مردمی، خود �ونهی فعالین عرب و نیروهای هماین نیروها با دستگیری گسرتده
م که این رویداد مسل�ً وجوه دیگری هآزماید. ضمن اینگرانه از این نیروها را میی داخلی رسکوباینک استفادهپاسداران همسپاه

های فرامرزی حاکمیت با سیاست» انسانی«های ای آن؛ �ایش سویهدارد: از جمله �ایش اقتدار سپاه پاسداران و نفوذ منطقه
 زده؛ و غیره).پناهی مردم سیلسوءاستفاده از بی

 ترین تجلی عینی این امکانات امیدبخش بود.گ�ن مهمبی ۹۶ماه . خیزش دی٥٧
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تادگی در برابر ادغام ی آن)، مبارزه با ساختار استبدادِی پشتیباِن آن، و ایسابعاد چندگانه
گری، مسل�ً بدیل دیگر راهکارهای ظاهرا ی ساختار سیاسی حاکم با نظامیفزآینده

درنتیجه،  ٥٨.کنندها تبلیغ می»امپآنتی«ای است که سویه و فروکاهندهپراگ�تیستی اما تک
اد سیاسی علیه نولیربالیسم، استبد یافتهبسیج اجت�عی و سیاسی برای تدارک مقاومت سازمان

گری در ایران و خاورمیانه، و نیز تالش برای رشد همبستگی انرتناسیونالیستی و (بسط) نظامی
منظور دفع خطرات تز راهکاری است که بههای خاورمیانه آنتیمیان مبارزات مرتقی ملت

ای با حاکمیِت ایران برای تدارک مواجهه» گرایانهعمل«فوری امپریالیسم، به همسوشدِن 
 خواند.فرامی» دشمن خارجی«امی یا اقتدارگرایانه با نظ

 رکی کلونیالیستی از امپریالیسم:های د) داللت۵-۵
تواند ها در مورد خطرات حادی که امپریالیسم در رشایط حارض می»امپآنتی«تصور عام 

ی کشور متوجه رسنوشت کشور (مردم؟!) کند، عمدتا معطوف به اشغال کشور و یا تجزیه
تواند از جانب قوای ترین خطری است که میاز نظر آنان اشغال کشور بزرگ است.

امپریالیستی (از منظر آنان آمریکا و متحدانش) فعلیت بیابد؛ که این ضمناً در نظر آنان 
دهد، و لذا نیروهای قرمزی است که متامی معادالت پیشین و آتی را تغییر میه�ن خط

ر های سابق خویش تجدید نظناب از آن باید در اسرتاتژیسهم خود) برای اجتچپ نیز (به
 کنند.

ی عراق) درکی از ی خطر اشغال نظامی کشور (با ارجاع به تجربهتأکیدات آنها بر مساله
های کلونیالیستی امپریالیسم دهد که در آن رصفاً خصلتمفهوم امپریالیسم را بازتاب می

و اشغال رسزمینی. در این تأکیدات عمدتا سایر  تهاجم نظامی مستقیم ٥٩:یابندبرجستگِی می
ی نولیربالیسم بر های تحمیلی مسبب تحکیم استبداد و سیطرهویژه رویهابعاد امپریالیسم (به

ساختارهای اقتصادی و هم ساختارهای سیاسی با تداوم وابستگی اقتصادی در عین استقالل در مستعمرات پیشین هم . «٥٨
شدن است. ولی تداوم خوبی قابل برآوردهکه نیازهای امپریالیسم در این وضعیت جدید بهاند، طوریخوبی سازگار شدهسیاسی به

ی کنونی «یافتهاستقالل«ثباتی ساختار قدرت در کشورهای یپذیر مواجه است: ناپایداری و بی آسیباین وضعیت تنها یا یک نقطه
 }.Magdoff 1976«.{(مستعمرات پیشین). این ناپایداری البته ریشه در پیامدهای  نظام استع�ری دارد

و خود داری نیز نقش مهمی ایفا کرده است، ی رسمایهای کهن است که در پیدایش و توسعه. کلونیالیسم یا استع�رگری پدیده٥٩
تا رشوع جنگ  ۱۸۸۰ی ی مدرن از دههدارانهویژه امپریالیسم رسمایهمیانجی این فرآیند احیاء شد؛ بهطی پنج قرن گذشته به
ها و کارکردهایی استع�رگرانه داشته است. طی قرن بیستم (پس از جنگ جهانی اول) نیز امپریالیسم جهانی اول آشکارا شیوه

توان های زیاد امپریالیسم و کلونیالیسم، �یرغم همپوشانیخدمت گرفت. ولی بهرگری را پدیدآورد و بهای از نواستع�اشکال تازه
ی ی امپریالیستی آن است که سلطهی استع�ری با سلطهی سلطهاین دو مفهوم را در هم ادغام کرد. برای مثال، تفاوت عمده

ی فرهنگی مین، کنرتل سیاسی مستقیم، رویکردهادی نژادپرستانه، و سیطرهاستع�ری عمدتا بر تهاجم مستقیم نظامی، اشغال رسز 
لحاظ کم بهدارانه دستکه امپریالیسم رسمایهبر (و دگردیسی فرهنگی و گاه مذهبی در) کشور مستعمره استوار است؛ درحالی

وثر مراتب نظام جهانی عمدتا اجبارهای ملهیافته در سلسنظری نیازی بنیادی به این ابزارها ندارد، چراکه مناسبات اقتصادی شکل
ه آورند. البته از این نکته نباید چنین برداشت کرد کو الزم برای تبعیت کشورهای پیرامونی از نظم مسلط جهانی را فراهم می

مپریالیسم در دهد که اخوبی نشان میویکم بهعکس رشایط قرن بیستامپریالیسم در عمل هیچ نیازی به این ابزارها ندارد؛ به
 آورد.موارد رضوری آشکارا به برخی راهکارهای کلونیالیستی روی می
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روند، که عمالً امپریالیسم به چیزی نظیر کلونیالیسم فروکاسته حاشیه میچنان به ٦٠)جامعه
های اقتصادی در مناسبات عینی سبی مکانیسمکه در پِی تثبیت و خودکاری نآنشود. حالمی

های امپریالیستی بدل جهانی، کاربست قهر مستقیم نظامی به ابزاری مکمل بر منت سیاست
گری گری مستقیم سیاسی و نظامی، وجهی جانبی از نظامییعنی مداخله ٦١؛شده است

ی رسشت صارهامپریالیستی و تنها یکی از کارکردها یا بازوهای اجرایی آن است، نه ع
ی نخست نه بر کاربرد مستقیم قهر گری امپریالیستی در وهلهساختاری آن (درواقع، نظامی

نظامی، بلکه با �ایش برخورداری از چنین قدرتی و تکیه بر کارکردهای بازدارنده یا 
ها در مواجهه با امکان تضعیف »امپآنتی«که ساز آن استوار است). همچنین، جاییمرعوب
ای، به جنگ های درونی و گسرتش اعرتاضات سیاسی تودهت در اثر تشدید بحرانحاکمی

ی مداخالت امپریالیستی آمریکا و متحدانش واسطهداخلی سوریه (که از نظر آنان به
ی امپریالیستی طریق نسبت به خطر جنگ داخلی و تجزیهدهند و بدیندرگرفت) ارجاع می

های کنند، که داللتاز امپریالیسم را برجسته می دهند، باز هم درکیایران هشدار می
ی شدهاستع�ری بر آن غالب است: جابجایی و دستکاری مرزها در پی فروپاشی هدایت

زنی) توان (در ساحت گ�نهلحاظ منطقی و تاریخی �یکه بهتر. با اینکشورهای ضعیف
توان نادیده گرفت که در �ی حالدادهایی را انکار کرد، ولی درعیناحت�ل وقوع چنین روی

متامیت «نام ای انتزاعی بهدهند، حفظ مقولهها بدان هشدار میپس هر دو خطری که آن
شود بر وضعیت عینی و ملموس مردم و رسنوشت واقعی آنها مقدم داشته می» ارضی ایرانْ 

دان اشاره های ناسیونالیستی چپ مرکزگرای ایران بتر تحت عنوان رگهچیزی که پیش(ه�ن
 اینک نیز در غصبنام ایران همرود که کشوری بهحاشیه می کردیم) و این واقعیت عظیم به

حِق های بیو اشغال حاک�ن مسلط بر آن است و اکرثیت مردم این کشور چیزی جز گروگان
ن توان (و نباید) تصویری همگهمه، �ینیستند. با این»وطنهم«یا » خودی«گراِن این اشغال
های سیاسی خویش خطر اشغال و ی کسانی که در رهیافتها و دیدگاهای همهاز دغدغه

سازند ارایه کرد: برخی از آنان در پس این خطر، از امکان ی کشور را برجسته میتجزیه
های کالن کشور (بازگشت به عرص پیش از مدرنیزاسیون) و یا کشتارهای نابودی زیرساخت

گری و تهدیدهای متکی گ�ن بسط نظامی. اگر برای تحمیل جهانی نولیربالیسم یا پیرشوی تاریخی آن دو مولفه قایل باشیم، بی٦٠
ی نخست دیگری بوده است. برای �ونه، در دوره املللی وای مهم و مکمل در کنار نهادهای مالی بینبر قهر نظامی مولفه

سازی منابع عمومی ترین حجم خصوصینژاد بود عظیمهای اقتصادی و تهدیدات نظامی آمریکا که مقارن با دولت احمدیتحریم
خ د آزادسازی نر های اخیر نیز شاهی تنشسازی نولیربالیسم در کشور) تحقق یافت. در دورهکشور (درمقایسه با روند پیشین پیاده

ای سابقههای بیبودیم، که فشارهای معیشتی بر اکرثیت فرودست جامعه را به مرز» درمانیشوک«ی مانند یک پروژهارز به
 رسانید.

گرفنت رایج امپریالیسم با کلونیالیسم مانعی برای فهم درست امپریالیسم است.[...] کلونیالیسم، در معنای کاربست یکی. «٦١
بخشی به نهادهای اجت�عی و اقتصادی بسیاری از کشورهای وابسته روهای نظامی و سیاسی، نقشی اساسی در بازشکلمستقیم نی

که این کارکرد انجام گرفت، نیروهای اقتصادی (قیمت محض آندرجهت نیازها و منافع مراکز مرتوپل داشته است. ولی به
 وو استث�ر بین کشورهای مرتوپل  ی سلطهیی برای تداوم و حتی تشدید رابطهتنهاهای مالی) بهاملللی، بازار جهانی و نظامبین

تواند استقالل سیاسی کسب کند، بدون هیچ تغییر اساسی در کنند. در این رشایط، مستعمره میهای سابق کفایت میمستعمره
 }.Magdoff 1976»{منجر شده بود، تالقی کند سازی پیشینکه این استقالل با منافعی که به مستعمرههای جامعه و بدون آنبنیان
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اِی متاخری نظیر اشغال که تجارب جهانی/منطقهویند؛ ضمن اینگای سخن میعظیم توده
های مشهودی تواند واجد رگهدهند که امپریالیسم هنوز هم میعراق و افغانستان نشان می

 از کارکردهای استع�ری باشد.
ی امکان تهاجم نظامی به ایران و اشغال کشور یا امکان جنگ بنابراین، الزم است مساله

رسد که این پرسش را پیش بگذاریم که نظر میکار منطقی بهررسی کنیم. برای اینداخلی را ب
ی تهاجم نظامی به ایران قرار گیرد، یا آتش یک جنگ مایهچه چیزی ممکن است دست«

 های امپریالیستی در بافتارطریق بتوانیم منافع و انگیزه، تا از این»داخلی را مشتعل سازد؟
 ها را ردیابی کنیم.یابی آنخاورمیانه، و امکانات عینی تحققرشایط کنونی ایران و 

بدیل دنیا بدل شد، اما یگانه قدرت بی اگرچه با فروپاشی شوروی ایاالت متحد مدتی به
ی گذشت زمان این برتری بالمنازع در معرض چالش قرار گرفته است: با مترکزیابی دوبارهبا

توان نظامِی آن، روسیه بار  –ویژهبه-ان اقتصادی و ه و احیای نسبی تو قدرت سیاسی در روسی
های فرامرزی آمریکا و همچون رقیبی برای سیاست») کمونیستی«دیگر (این بار بدون نقاب 

لحاظ نظامی و اقتصادی هنوز که روسیه بهحفظ هژمونی جهانی آن ظاهر شده است. با این
ی نفوذ فرامرزی خویش بسط دامنه اما در تالشی جدی برای ٦٢،وزن آمریکا نیستقدرتی هم

خطر مشابهی را برای حاک�ن است. همچنین، رشد اقتصادی (و جدیداً نظامِی) چین نیز زنگ
که در سطحی دیگر، رشد اقتصادی صدا در آورده است؛ همچنانهای آمریکا بهو اسرتاتژیست

م اروپا (زیر نفوذ این های محتاطانه ولی مصمخواهیطلبی و سهمآملان و فرانسه و استقالل
دو کشور) نیز موجب نگرانِی حاک�ن آمریکا شده است. افزایش قدرت و نفوذ اقتصادی و 

ی عمل های رقیب طبعا با کاهش نسبی و محدودتر شدِن  دایرهسیاسی کشورها و قطب
 که حفظ و تضمین هژمونیاقتصادی آمریکا در سطح جهانی همراه بوده است؛ ضمن این

اش های هنگفتی برای حفظ دایمی برتری نظامیبر مناسبات جهانی، هزینهآمریکا 
از سوی دیگر، رشد اقتصاد جهانی از انتهای قرن بیستم بار دیگر سیر نزولی  ٦٣.طلبدمی

ی ای، مسالهی حاد بروز آن بود. در چنین بسرت تاریخینقطه ۲۰۰۸-۹ داشته است که بحران
یافته است و تداوم بحران اقتصاد جهانی نیز بر شدت این ها بار دیگر شدت رویارویی قدرت

بیشرتی از  افزاید. روشن است که روسیه و چین ( و تا حدی اروپا) اینک سهمها میتنش
تبع آن درصدد کسب کنند و بهخصوص منابع انرژی) و بازارهای جهان را طلب میمنابع (به

ی و جهانی در جهت تضمین منافع بلندمدت اوزن بیشرتی برای تاثیرگذاری در مسایل منطقه
وپولتیک و منابع نفت وگاز و دالیل ژئی خاورمیانه بهن، منطقهخویش هستند. دراین میا

های اصلی یکی از میدان اش) بار دیگر بهعظیم (یا ثروت هنگفت حاک�ن بازارهای مرصفی
امتداد روندهای های جهان بدل شده است؛ هرچند این مواجهات در ی قدرتمواجهه
شوند که خاورمیانه را طی قرن گذشته به یکی از ای بازآرایی و بازسازی میگذشته تاریخی

 ونیم درصد بوده است.ی رشد اقتصادی روسیه کمرت از یکاخیر میانگین شاخص ساالنه . در پنج سال٦٢

های نظامی هفت کشور ی نظامی آمریکا با وجود افت نسبی آن در پنج سال گذشته، همچنان از مجموع بودجه. بودجه٦٣
 ).۲است (نک به پیوست قدرمتند بعدی بیشرت 
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عمیقی را در آن بر جای  مناطق بسیار پرتنش و پرکشمکش جهان بدل کردند و تضادهای
 گذاشتند.

طبعا ها بر رس حفظ و تضمین منافع پیشین یا کسب منافع جدید تعارض دایمی امپریالیست
های تسلیحاتی و تهدیدات نظامی و ها همواره با رقابتمستلزم آن است که رویارویی آن

های مستقیم نظامی (که الجرم گونه رویارویی�ایش قدرت نظامی همراه باشد، اما این
تعویق انداخته جهانی هستند) تا جای ممکن به معنای وارد شدن به سومین جنگبه

های جهانی به تسلیحات امتی، بیش از که پس از دستیابی قدرتخصوص آنشوند، بهمی
شود. بنابراین، هایی که همگان در آن بازنده خواهند بود اجتناب میهمیشه از چنین جنگ

ی نظامی است که های بازدارندهها بیشرت معطوف به سیاستامروزه مواجهات نظامی قدرت
ی ای نهایتاً به رشتهرقابتی اق�ر محلی و منطقهبر �ایش توان نظامی تکیه دارند و با جذب 

امتیازستانی) ختم -ی امتیازدهیها (رویهسیال و متداومی از دادوستدهای میان قدرت
ناپذیر، در ای ضمنی ولی اجتنابهای امپریالیستی طبق رویهشوند. در همین راستا، قدرتمی

ای به مصاف هم ض محلی یا منطقههای ثالث و در قالب ح�یت از نیروهای متعار رسزمین
ی دوم وپولتیکی را معلوم سازند. از نیمهای یا ژئشت یک رقابت معین منطقهروند تا رسنو می

قرن بیستم تاکنون کمرت جنگ مهمی بوده است که مهر چنین مصافی را بر پیشانی خود 
م، تا جنگ های یوگسالوی و افغانستان و غیره در قرن بیستحمل نکرده باشد: از جنگ

 اوکراین و غیره در قرن حارض. های نظامی درداخلی سوریه و یمن و کشاکش
های تجلی تاریخی دیگری از تشدید کشاکش پس اگر بپذیریم که موقعیت حارض خاورمیانه

های نیابتی میان ناپذیری برای بروز جنگو زمین مساعد یا اجتناب قوای امپریالیستی
عنوان یکی از بازیگران اصلی این ی وضعیت کنونی روسیه بهکم دربارهآنهاست، باید دست

های نیابتی و جنگ» رگانبازی بز «آنکه حاکمیت ایران در این  ویژهعرصه درنگ کنیم، به
ی ای برای توسعهی پوتین مسیر ویژهی روسیه ایستاده است. روسیهآنان، آشکارا در جبهه

های وابسته لحاظ اقتصادی بر انحصارات الیگارشیدارانه را در پیش گرفته است که بهرسمایه
نالیستی استوار لحاظ سیاسی بر اقتدارگرایی ناسیو به ساختار قدرت و اقتصاد نظامی و به

اش ی بازیابی عظمت گذشتهطلبی اقتصادی روسیه در سطح جهانی با پروژهاست. توسعه
، بلکه بیشرت عظمت امپراطوری سابق روسیه) پیوند ژرفی »سوسیالیستی«ی لزوما گذشته(نه

ی ی اصلی پیشربد توسعهمایهیافته است: چراکه اگر زمانی ایدئولوژی سوسیالیستی دست
تواند فاقد یک موتور ی ملی روسیه نیز �یی شوروی بود، روند معارص توسعهدر روسیهملی 

و  طلبی ملیی عظمتی ایدئولوژیک باشد. در همین راستا، روسیه مرشوعیت پروژهمحرکه
اش را با پرورش و ترویج نوع جدیدی از ایدئولوژی ناسیونالیسم روسی بازیابی قدرت جهانی
اش (عمدتا ضدآمریکایی) با عنرص کم در وجه ضدغربیدست بنا کرده است، که

هایی دارد. این ایدئولوژی اش همپوشانی»کمونیستیِ «ستیزی ایدئولوژی سابق امپریالیسم
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است  ٦٤»ی سیاسی چهارمنظریه«ای از شدهناسیونالیستی در ساحت فلسفی رونوشت بومی
اش مبتنی بر رد و روایِت اصلی و اولیهدر فرانسه شکل گرفت و در  ۱۹۶۰ی که از اواخر دهه

فلسفِی غالب  -های سیاسیبینیعنوان جهاننفی توامان لیربالیسم، مارکسیسم و فاشیسم (به
برای مثال در مقابل » ی سیاسی چهارمنظریه«در  ٦٥.ی اول قرن بیستم) بوددر نیمه
های ملی و محلی یتها و هودارانه، بر تفاوتهای رسمایهسازیها و همگنسازیهمسان

سازی) بر داری (جهانیروایی رسمایههمین ترتیب، در مقابل جهانشود؛ و بهتأکید می
مثر دموکراسی لیربال و ی بیها و فرمالیتهشود، و یا در برابر تناقضگرایی تأکید میملی

شیک و پلورالیسم سیاسِی ادعایی آن، بر نوعی الگوی قدرت سیاسی متمرکز (با وجوه هیرار 
شود، و کم برای تأمین وحدت معنوی واحد سیاسی ملی) تأکید میحتی کاریزماتیک، دست

داری مواردی از این دست. این رهیافت از آن رو در ساحت نظری عمدتا بر نقد رسمایه
ی ی همهی جهان مدافع و بازتولیدکنندهدارانهحارض نظم رسمایهشود که در حالمتمرکز می

حال، گرچه ها عبور کرد. درعینت باید از آنست که مطابق این رهیافایدهآن وجوه ذکرش
ی آن یعنی بستهدر کنار نفی لیربالیسم ک�بیش نظام اقتصادی هم» ی سیاسی چهارمنظریه«

، ی تولید را نفیی یک شیوهمثابهداری بههیچ رو رسمایهکند، اما بهداری را نیز نقد میرسمایه
کند. در الگوی روسی این نظریه اما نوعی از اقتصاد ناتیوی برای آن عرضه �یکم آلرت یا دست
ی اقتدارگرا و الیگارشیک (با محوریت دولتی مقتدر) جایگزین اقتصاد دارانهرسمایه
ی امروزی نیست و در اش مختص روسیهای که در کلیتشود (رویهداری رقابتی میرسمایه

ی مقابله با های مشابه دیگری هم دارد)؛ درعوض، داعیهونهدرجات مختلف �جهان امروز به
بخِش آن های امپریالیستی تجسمواقع رقابت) با قدرتدارْی به ضدیت �ایشی (یا بهرسمایه

ای که هم رضورت مترکز سیاسی و ولوژینین ایدئچ ٦٦.شود(مشخصاً آمریکا) فروکاسته می
پی�نانش را به رویارویی با آمریکا و هماقتصادی در سطح ملی (روسیه) و هم رضورت 

ی ی ایدئولوژیکی بسیار مطلوبی برای روسیهکند، قاعدتاً بستهخوبی توجیه و تأمین می
ی پوتین ها پیش در روسیهواقع ه�ن چیزی است که از سالآورد، و این بهپوتین فراهم می

کوشد قابلیت بسیج لوژی میدستگاه حاکم روسیه با ترویج این ایدئو  ٦٧.جریان داشته است
اش را در سطوح ملی و فراملی احیاء کند تا ضمن حفظ انسجام و اقتدار سیاسی گذشته

) خود را در کشورهای (رشق) ی اق�ر سیاسیسیاسی در ساحت داخلی، قلمرو نفوذ (یا دامنه

64. The Forth Political Theory. 

 است:» ی سیاسی چهارمنظریه«ای از اصول ، که بازیابی فرشده»رنسانس اروپایی«. رجوع کنید به مانیفست مشهور ٦٥
Alain De Benosit & Charles Champetier (1999): Manisfesto for a European Rennaisance. 

رسند. ه�ن جایی است که پوتین و ترامپ به هم می» نظریه سیاسی چهارم«�ایی توافق در مورد اصول کلی طور متناقض. به٦٦
 وواقع برای رویارویی سیاسی ی ایدئولوژیک با لیربالیسم، و بهخصوص این که دستگاه سیاست خارجی روسیه، در راستای مبارزهبه

 نات راست افراطی نوظهور در رسارس اروپا برقرار کرده است.اقتصادی با اروپای غربی، روابط فعالی با جریا

ی کنونی ازجمله نگاه کنید به پیوست در دستگاه ایدئولوژیک روسیه» ی سیاسی چهارمنظریه«ای بر جایگاه . برای مرور فرشده٦٧
ماه ، کارگاه دیالکتیک، دی»های اعرتاضی فراگیر در ایرانی خیزشدرباره: خیابان بازگشت به«امین حصوری: ی زیر: دوم مقاله

۱۳۹۶. 

https://kaargaah.net/?p=400
https://kaargaah.net/?p=400
https://kaargaah.net/?p=400
https://kaargaah.net/?p=400


)۴۱( 

 ٦٨.ویژه خاورمیانه گسرتش دهداروپا، آسیا، آمریکای التین و به
ز اورود مؤثر به خاومیانه یا قلمرو اصلی جهان اسالم و نفوذ مؤثر در آن، که  اما روسیه برای

های پی�نقرار داشته است، نیاز به هم» امپریالیسم انگلوساکسون«ی نفوذ دیرباز در دایره
ای قابل اتکایی دارد: جغرافیای سیاسی ایران که بنا به روند تاریخِی متاخرش دولت منطقه

ذ سیاسی محسوسی در آن است، یکی از قلمروهای مطلوبی است که روسیه آمریکا فاقد نفو 
دلیل که حاکمیت ایران بهویژه آنتواند خالء نفوذ آمریکا را در آن پر کند. بهسادگی میبه

نداشنت در بطن جامعه، املللی و نیز ریشههای متعدد در سطوح ملی و بینمواجهه با بحران
و نشان داده است که  تصادی) و نظامِی قدرمتند بودهاق-(در جستجوی یک رشیک سیاسی 

ها نیست (مانند هایی را که روسیه مستقی�ً قادر به انجام آنتواند برخی کارویژهمی
گری متعارف یا پرورش و هدایت میلیشیای شیعی)، با رغبت و افتخار برعهده گیرد؛ نظامی

ی نفوذش ن نظامی خویش و گسرتش دامنهسازی تواتواند ضمن فربهطریق میچراکه از این
ناپذیر خویش را به رخ مردم این کشور و همسایگان در معادالت منطقه، قدرت چالش

آن، های ایدئولوژیک طلبی ملی و شالودههای عظمتبکشد. پس روسیه، در راستای طرح
شدن و زدیکوپولتیکی، همچنین دالیل پراتیکی مهمی برای نجز دالیل مهم اقتصادی و ژئبه

های پوشانیپی�نی اسرتاتژیک با حکومت ایران دارد (خواهیم دید که پای همهم
کوشد تا جای رسد که روسیه مینظر میایدئولوژیک هم در میان است). در این معنا، به

 ه آمریکا از عربستان سعودی ساخت.ممکن از ایران چیزی بسازد ک
تن داده است؟ یا فراتر از آن، چه  ین همکاری فرودستانهار به ااما چرا حاکمیت ایران با افتخ

های ی سیاسترشایطی دستگاه حاکم بر ایران را مستعد پذیرش و اجرای داوطلبانه
ی کلی را بپذیریم که در جهان اگر این گزارهسازد؟ تی تاریخا معینی ساخت/ میامپریالیس

اند، پاسخ تنیدهت جهانی قدرت درهمامروز مناسبات قدرت در سپهر داخلی (ملی) با مناسبا
تنیدگی در مورد دادن نوع و ابعاد و کیفیت این درهمبه این پرسش مستلزم کاوش و نشان

ی بتوان این نکته ویژه در مقطع پساجنگ است. در همین راستا، شایدنظام حاکم بر ایران، به
ی معین ر یک جامعهتوافق قرار داد که هرچقدر نظام قدرت سیاسی دکلی را هم مورد 

ی استقالل عمل آن بیشرت، یا دامنه ٦٩،تری در بطن جامعه داشته باشدهای قویشالوده
، برای جهانی کمرت خواهد بود. در هر حال پذیری آن از مناسبات قدرتکم میزان آسیبدست
ای فرشدهی پاسخی مقدماتی به این سواالت ناچاریم قدری به عقب بازگردیم تا تصویر ارایه

های اساسی آن ترسیم گیریها و جهتلحاظ موقعیتاز خط سیر تاریخی حاکمیت ایران به

دستگاه کلیسای ارتدوکس روسیه برقرار کرده ها پیش پیوندهای محکمی با ی پوتین در همین راستا از سال. برای مثال، روسیه٦٨
ای را در دستگاه مذهبی بنا کند، که بنیادگرایی مسیحی در آمریکا هایش ه�ن پشتوانهاست، تا برای پیشربد اهداف و سیاست

ای بسیار های اخیر پیوندههمین ترتیب، پوتین و دستگاه حاکم روسیه در سالآورد. بهها فراهم میهای نئوکانبرای سیاست
 اند.افراطی در اروپا برقرار کرده های راستنزدیکی با جریانات و سازمان

ی رضایت کنندهلحاظ کارکردی تامینلحاظ سیاسی برآمده از خواست عمومی، و بهای که یک نظام سیاسی به. یعنی درجه٦٩
 عمومی باشد.
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 ٧٠:کنیم
آنکه گسستی بنیادی رژیم ایران از دل فروپاشی سیاسی نظام استبداد سلطنتی زاده شد و بی

ی بخشی خویش ایدئولوژی اسالمی و والیت مطلقهبا آن حاصل کرده باشد، برای مرشوعیت
یه را جایگزین ایدئولوژی ناسیونالیستی رژیم پهلوی و فّر ایزدی اعطاءشده به شاهنشاه فق

طور بری سازوکارهای نهادین نظام قبلی (که بهساخت. پس، نظام اسالمی نوپا در عین میراث
سمبولیک در جذب و ادغام دستگاه رسکوب ساواک تجلی یافت)، تجارب مرتبط با آن را نیز 

ها فراروی کند. از منظر ملزومات حفظ بایست از آناربی که اینک میدرونی ساخت؛ تج
شاه از  گردانی متحدان غربیی رویترین این تجارب نحوههمقدرت و ثبات حاکمیت، م

نظام سلطنتی بود. در این راستا  ای خویش در فرآیند سقوط نهاییپی�ن منطقهترین هممهم
های جهانی ید تا جای ممکن با هر دو قطب قدرتحاک�ن جدید ازجمله آموختند که با

باید حال برای تضمین نهایی دوام و بسط قدرت خویش میولی درعین ٧١،پیوند برقرار کنند
ای عمدتا از چنین یابی به تسلیحات هستهتری جستجو کنند. تالش برای دستگاه محکمتکیه

با بازتعریف  ۱۳۶۰ی ن ابتدای دههی اسرتاتژیک از ه�ریزی این پروژهمنظری آغاز شد (پی
اندازی مرکز با راه که تا اواخر این دهه ٧٢،ماموریت سازمان انرژی امتی ایران آغاز شد

سازی اورانیوم ی غنیهای لیزر این سازمان، بر دستیابی به فناوری بسیار پیرشفتهپژوهش
ران در جنگ با عراق، ازطریق پرتوهای لیزر متمرکز گردید)؛ هرچند بعدها شکست نهایی ای

باید خاطرنشان  ٧٣.تر این پروژه بخشیدگیری جدیی مضاعفی به حاک�ن ایران برای پیانگیزه
ویژه منازعات آمریکا و شوروی، ی دوم قرن بیستم و بهکرد که بنا بر تجارب تاریخی نیمه
نی تلقی بخش در مناسبات قدرت جهاسان عاملی توازندستیابی به قدرت امتی همواره به

خصوص از دو ای بهفناورانه -گاه نظامیشد. در این بسرت عام تاریخی، خلق چنین تکیهمی
ی اصلی �ود: جنبههایی متفاوت) برای حاک�ن ایران رضوری میی ویژه (گرچه با وزنجنبه
 ارد روابطناخواه و های اول انقالب خواهکه حاک�ن نظام اسالمی در پراتیک سیاسی سالاین

وسوی آمده از سمتدستکمک قرائن بههای فعالً موجود و بهتوان با فاکت. باید خاطرنشان کرد که در این حوزه تنها می٧٠
های کافی برای تحلیل تاریخی دقیق شاید چند دهه بعد زنی کرد. چون اسناد و فاکتهای تاریخی متاخر گ�نهروندها و گرایش

ان، ی فهم پراتیک سیاسی امروزممرداد). مساله این است که ما برا ۲۸طور که مثالً در مورد کودتای در دسرتس قرار گیرند (ه�ن
 های عینی ناگزیری را بر خود خواهد داشت که برآمده ازگ�ن مهر محدودیتکه عمل ما بیزنی هستیم؛ با ایننیازمند این گ�نه

 نابسندگی شناخت تاریخی ما هستند.

طرح پیشنهادی ی امنیت سازمان ملل ی شوروی در شورا) �اینده۱۹۸۰ی (ژانویه ۱۳۵۸ماه سال . جالب توجه است که در دی٧١
 کرد. وتوگیری پرسنل سفارت آمریکا در ایران را ای علیه ایران درخصوص ماجرای گروگانبرای صدور قطعنامه آمریکا

، استقالل سازمان انرژی امتی ایران برای انجام وظایف 1360ی هیأت وزیران در اسفندماه سال رسانجام در آخرین جلسه. «٧٢
های ابتدای پیروزی انقالب تصمیم از چالش گذاران کالن کشور با گذرترتیب، سیاستاینقانونی مجدداً به تصویب دولت رسید. به

معرفی  -پورتال سازمان انرژی امتی ایران». ای بردارندهای جدید و جدی را در راه دستیابی کشور به فناوری هستهگرفتند گام
 .کوتاه سازمان انرژی امتی ایران

آغاز  ۱۹۷۵. قابل توجه است که نیروی هوایی ارتش عراق درمجموع شش بار نیروگاه امتی بوشهر را (که ساخت آن از سال ٧٣
ی امهها چندماه پیش از امضای قطعن آن ِه آخریندرصد آن انجام یافته بود) مبباران کرد، ک ۸۰شده بود و تا مقطع انقالب بیش از 

زدن سال بعد از پایان جنگ، یکی از نخستین اقدامات هاشمی رفسنجانی پس از تکیه). درست یک۱۹۸۸از سوی ایران بود ( ۵۹۸
 جمهوری، مذاکره با مقامات روسیه (شوروی آن زمان) برای بازسازی نیروگاه بوشهر بود.بر کرسی ریاست

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/13735
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/13735
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/13735
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vetoed_United_Nations_Security_Council_resolutions
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vetoed_United_Nations_Security_Council_resolutions
https://www.aeoi.org.ir/Portal/home/?48362/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
https://www.aeoi.org.ir/Portal/home/?48362/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
https://www.aeoi.org.ir/Portal/home/?48362/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
https://www.aeoi.org.ir/Portal/home/?48362/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
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های ها و شکنندگیویژه با نظر به تضادها و بحرانشده بودند و به آمیزی با آمریکاخصومت
که برخی از ی فرعی آنکردند؛ و جنبهداخلی، برای بقای خویش چندان احساس ایمنی �ی

گری در ، گسرتش شیعه»صدور انقالب اسالمی«های ایدئولوژیک اساسی این نظام، نظیر املان
و ضدیت با ارساییل، نیازمند مجهزشدن به قدرت نظامی برتر در خاورمیانه بود؛  جهان اسالم

 ٧٤.که رژیم ارساییل نیز از تسلیحات امتی برخوردار بودویژه آنبه
حیات حاکمیت  ای درگرفنت جنگ عراق و اندکی بعد با مرگ خمینی، رسفصل تازهبا پایان

ترین ارکان سیاسی (حذف منتظری از مقام با بازآرایی قدرت در اصلیاسالمی آغاز شد که 
ی فقیه و عروج رفسنجانی به مقام ای به مقام والیت مطلقهجانشینی رهرب، عروج خامنه

ریاست جمهوری) و نیز با تغییرات مهمی در قانون اساسی کشور همراه بود. اما تحوالت این 
میم نهایی حاک�ن برهه همچنین رسفصل جدیدی برای حیات جامعه گشود، که ه�نا تص

ی حاک�ن درجهت ادغام در برداشنت شتابزدهزار بود. گاماقتصاد جهانی با برای پیوسنت به
» چپ اسالمی«های موسوم به های درونی جناحشدن نزاعبازار آزاد جهانی اگرچه با مغلوبه

تی راهربدی به نفع دومی مقارن شد، اما این اقدام رضورتی ناگزیر و سیاس» راست اسالمیْ «و 
های جنگ و هم ها و ویرانیبرای کل حاکمیت بود، تا هم از بحران اقتصادی ناشی از هزینه

ترتیب جناحی از حاکمیت که که بدیناش خارج گردد؛ ضمن ایناملللیبین از انزوای سیاسی
های های ژرفی در اقتصاد بازار داشت، از محدودیتلحاظ طبقاتی و ایدئولوژیک ریشهبه
 یافت.خالصی می» حکومت مستضعفان«و » اقتصاد اسالمی«ی گفتار متناقض ازدارندهب

شدن رسمی درهای اقتصاد کشور به روی مناسبات بازار آزاِد جهانْی موازات گشودهبه
کوشید مسیر پیوندهای سیاسی با غرب را بازگشایی کند، کم جناحی از) حاکمیت می(دست

توجهی در این مسیر قرار هم در سطح خارجی موانع قابل درحالی که هم در سطح داخلی و
رمق بدل ای دور و بیخاطرهبه ۵۷داشت. در سطح داخلی: الف) درفضایی که هنوز انقالب 

ستیزی) همچنان یکی از (ترج�ن اسالمی امپریالیسم» استکبارستیزی«نشده بود، شعار 

رسد، ضدیت دایمی حاکمیت ایران با نظر میهای سیاسی بهحال، در تحلیل نهایی، و برخالف آنچه در سطح باز�اییاین. با ٧٤
 �ایی �ایشِی آن،شدن به این ضدیت و بزرگگری نبود/نیست؛ بلکه متوسلآوردن ایران به نظامی(رژیم) ارساییل دلیل اصلی روی

ی ساختار سیاسی کشور با شدِن نظامی یا ادغام فزآیندهسمت فربهاکمیت ایران بهی مساعدی برای حرکت مطلوب حبهانه
که ویژه با نظر به اینش�ر آورد (بهکه امروزه دشوار بتوان حاکمیت ایران را حاکمیتی غیرنظامی بهگری بوده است؛ طورینظامی

ی و امنیتی، قدرت اقتصادی را نیز به انحصار خویش سپاه پاسداران در روند عروج تاریخی خود، نخست با تجمیع قدرت نظام
های ارساییل هم با ها افزود). در سوی مقابل، دولتدرآورد و سپس جایگاه انحصاری خویش در قدرت سیاسی را نیز بدان

لیه فسلطینیان ی خویش عگرانهی تهاجمی و اشغال، همواره تشدید رویه»خطر ایران«زدن به ابعاد �ایی این ضدیت و دامنبزرگ
ای اقرار کرد که دولت گویی رسانهفاشاند (از قضا چندی پیش نتانیاهو در یکو رسزمین اشغالی را توجیه و دنبال کرده

سان، حضور نظامی ایران در سوریه همین های رژیم ارساییل بوده است. بهترین دولت برای پیشربد سیاستنژاد مطلوباحمدی
ترتیب، تقابل ها منجر شده است). بدینیافنت تهاج�ت آن علیه فلسطینیحرکات نظامی ارساییل و شدتی تنیز به رشد دامنه

که این دو گری در ساحت سیاسی هر دو کشور داشته است، طوریسیاسی این دو رژیم نقش چشمگیری در رشد شتابان نظامی
های ارساییل که نگاه کنیم با انبوه ی دولتکابینهاند (بهدهو وابسته به هم بدل ش هایی قرینهرژیم سیاسی ارتجاعی به قدرت

های اخیر ایران و ترکیب اعضای نهادهای ارکان حاکمیت که مملو از ی دولتشویم؛ درست ه�نند کابینهها مواجه میژنرال
وین کذایی تحصیلی پنهان امنیتی خویش را در پس عنا-ی نظامیکوشند چهرههای امنیتی است، که میرسداران سپاه و چهره

 سازند).
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بسیج سیاسی طی جنگ با بود؛  بخش رژیمهای اصلی دستگاه ایدئولوژی مرشوعیتاملان
بخشا حول همین شعار  -ی عراق و فلسطینزی اماکن متربکهدر کنار شعار آزادسا-عراق نیز 

های آمریکا و صدام با خواست و پشتیبانی دولت«که  سازمان یافته بود (با طرح این داعیه
ای که نقش ویژه ۵۸که اشغال سفارت آمریکا در آبان ؛ ضمن این»)جنگدارساییل علیه ما می

گرایان یعنی خمینی ی کاریزماتیک اسالمگرایان داشت، از سوی چهرهدر تثبیت حاکمیت اسالم
شد؛ ب) تر از اولی قلمداد میمعرفی شده بود که بعضا حتی مهم» انقالب دوم«عنوان به

ی دههای گسرت ویژه پیرشویویژه شکست نهایی خود در جنگ با عراق (بهحاک�ن ایران به
کردند. همزمان های دولت آمریکا تلقی میناشی از ح�یت را ٧٥)عراق در سال پایانی جنگ

و  ٧٦؛های نظامی میان ایران و آمریکا در خلیج فارس نیز اوج گرفتها، تنشبا این شکست
ی در زمینه» ابتکارعمل«های درونی حاک�ن چنان بود که هرگونه ها و رقابتج) شکاف

-سیاسی» خط قرمز«ی سیاسی با آمریکا، که بنا به جمیع دالیل به یک هبرقراری رابط
ی توانست در بسرت فضای ایدئولوژیک مسلْط دست�یهایدئولوژیک بدل شده بود، می

راندن حریف حاشیهدرجهت به» انحراف از خط انقالب«های رقیب برای افشاگری حول جناح
ای و ز هنوز رشایط سیاسی داخلی، منطقهقرار گیرد. از سوی دیگر، طرف آمریکایی نی

 دید، از جمله بنا به این دالیل:را برای ازرسگیری رابطه با حاکمیت ایران مناسب �ی ٧٧جهانی
کنرتا در فضای داخلی گیری و رسوایی ایرانی گروگانی مسالههای همچنان تازهالف) بازتاب

ی آمریکا حول های درونی احزاب دوگانهها و مانورهای سیاسی و کشمکشآمریکا و رقابت
اش در های آتیگریآمریکا برای حضور و دخالت های اسرتاتژیکب) طرح این مسایل؛

های نفوذ سیاسی حامی ارساییل در ها و کانونروندهای خاورمیانه؛ ج) اع�ِل فشار البی
سپهر سیاسی و عمومی آمریکا، که از تهدیدات مکرر حاکمیت ایران علیه موجودیت کشور 

 یافت.میای هر دم مرشوعیت تازه ٧٨ارساییل

و رد شدن آن از سوی حاک�ن ایران (در اثر مخالفت  ۱۳۶۶تیر  ۲۹شورای امنیت سازمان ملل  ۵۹۸ی . از زمان تصویب قطعنامه٧٥
ن های جنگ و رسحدات مرزی)، تا اعالم رسمی پذیرش قطعنامه از سوی ایرایابی به برتری نظامی در میدانامید دستخمینی و به

 ).۱۳۶۷تیر  ۲۹از سوی خمینی در » نوشیدن جام زهر«(اعالم 

دو سکوی نفتی ایران در میدان  ۶۷فروردین  ۲۹نیروی دریایی ایاالت متحد در «های نظامی: ها و رویارویی. طی این تنش٧٦
ری ایرباس ایرانی را با تیر، یک هواپی�ی مسافرب ۱۲نفتی سل�ن را تخریب و دو شناور جنگی سهند و جوشن را غرق کرد و در 

 .این منبعبرگرفته از ». شدن متام مسافران انجامیدمسافر هدف قرار داد که به کشته ۲۹۰

ی مجدد و امکان برقراری رابطه ای وسیعی داشتند. برخی از رویدادهای جهانی که پیامدهای حاد دیپل�تیک و بازتاب رسانه٧٧
گذاری سفارت ایاالت متحد در کردند عبارتند از: اتهام مشارکت ایران در مببهای آمریکا با حاکمیت ایران را محدود میدولت

ی الکربی)؛ اتهامات مربوط به (پرونده ۱۹۸۸-آمریکنداشنت ایران در انفجار هواپی�ی پان)؛ اتهام دست۱۹۸۳بیروت (
 )؛ اتهام۱۹۹۴آیرس (بوینوس-) و علیه مرکز یهودیان آمیا۱۹۹۲صدهای تروریستی ایران علیه سفارت ارساییل در آرژانتین (سوءق
فجار )؛ اتهام همکاری حکومت ایران با القاعده در ان۱۹۹۶گذاری در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر ُخَرب عربستان سعودی (مبب

رور برخی ی میکونوس یا ت)؛ حکم دادگاه آملانی در رابطه با پرونده۱۹۹۸ا) و دارالسالم (تانزانیا) (سفارت آمریکا در نایروبی (کنی
 ).۱۹۹۷دستور حاک�ن وقت ایران (رهربان احزاب کُرد اپوزیسیون ایران به

ن فداییان اسالم) از توان ازجمله به تاثیرپذیری او و روحانیون همفکر او (نظیر بانیا. اگرچه خاستگاه نهضت خمینی را می٧٨
ستیزی ارساییل ی فلسطین و منازعات اعراب و ارساییل باعث شد تا گفت�نبودن مسالهاملسلمین مرص پیوند داد، اما اکتویلاخوان

یابی و بسیج سیاسی گیری تشکلواقع، روند اوجاملان ایدئولوژیک مهمی برای بسیج سیاسی هواداران خمینی بدل گردد. به به

https://aleborzma.wordpress.com/2015/07/page/10/
https://aleborzma.wordpress.com/2015/07/page/10/


)۴۵( 

کرد که طور اجباری در امتداد شیارهایی حرکت میترتیب، حاکمیت ایران که ک�بیش بهبدین
ی تاریخی پیِش روی آن ایجاد شد گیری و استقرار آْن در پهنهی شکلی تاریخچهواسطهبه

انداز بلندمدِت ثبات سیاسی و بقای قدرت  برای چشمبایست راهربدی مطمنئمی ٧٩،بود
املللی نسبتاً متزلزل حاکمیت دوین کند. چنین رضورتی تنها برآمده از جایگاه بینخویش ت

ی ایران بود: حدود یک دهه پس از رشد جامعهنبود، بلکه بیش از آن ناشی از تضادهای روبه
استقرار نظام جمهوری اسالمی اینک نه تازگی شور تحول انقالبی، نه کاریزمای خمینی و نه 

ی جامعه در دسرتس نهادن بر تضادهای فزآیندهیک برای مهار و رسپوشهیچ» نعمت جنگ«
جا مانده های بههای حکمرانی، ویرانیتنیدگی عواملی چون ناکارآمدینبود. درعوض، درهم

ی اقتصادی (و تشدید آنها در اثر پیامدهای تحمیل اقتصاد از جنگ، معضالت فزآینده
های عی تداوم فضای خفقان سیاسی (در کنار هزینههای سیاسی و اجت�نولیربالی)، هزینه

عمومی را در جهت  ) و غیره ابعاد نارضایتی۱۳۶۰ی های وسیع دههمربوط به رسکوب
ها ی اینکاهش مرشوعیت و ثبات سیاسی حاکمیت افزایش داده بود؛ ضمن اینکه همه

 افزود.می های درونی ساختار قدرتها و تنشی شکافسهم خود بر عمق و دامنهبه
حاکمیت را در معرض تهدید قرار  زا که هستیی این عوامل و روندهای بحراندر مقابِل همه

ای (که ماهیت وجودی این نظام را دادند، بنا به کارکردهای ه�ن شیارهای تاریخچهمی
شی در انتظار انداز نویدبخچشم ٨٠)،کردندی حرکت آن را محدود میتعریف، و دایره

 به ی یک پاسخ راهربدی مطمنئبرای عرضهی امکانات حال گسرتهبود؛ درعینحاک�ن ن
سیر هر ترتیب، حاکمیت در امتداد ه�ن خطرسید. بهنظر میهای آتی، محدود بهچالش

ی محدود امکاناتش، تناسِب گسرتهای) و لذا بهوجودِی ک�بیش اجباری (شیارهای تاریخچه

ی پایانی حکومت محمدرضا شاه مقارن بود با پیامدهای ایدئولوژیک و سیاسی گرای متأثر از خمینی در دههانات اسالمجری
جنگ سوریه و  ۱۹۷۳. (اندکی پس از آن، در سال ۱۹۶۷ویژه شکست بزرگ اعراب در سال های اعراب و ارساییل و بهجنگ

 ی لبنان آغاز شد).ساله ۱۵نیز جنگ  ۱۹۷۵امته یافت. در سال گیری جوالن خارساییل، با ناکامی سوریه در بازپس

ی ایدئولوژیک پذیر بود که در پیشینهسهولت امکانرو بهسمت ادغام در بازار جهانی از آن. چرخش اقتصادی اسرتاتژیک به٧٩
بود؛ شعارهای ح�یت از  دارانه مطرح نشدهگاه رسفصلی ناظر بر مبارزه با مناسبات اقتصادی رسمایهحاکمیت اسالمی هیچ

درد، کارکردی عمدتا پوپولیستی داشتند و ناظر بر هیچ رهیافت نشینان و مرفهین بینشینان و مبارزه با کاخمستضعفان و کوخ
شد بیان حتی برپایی اقتصاد بازار آزاد را هم می که در فضای انسداد سیاسی و فقدان آزادیویژه آناقتصادی مشخصی نبودند؛ به

ادی ورتی در جهت رشد اقتصاد ملی برای تحقق آن شعارها قلمداد کرد (وانگهی، اقتصاد بازار آزاد هیچ منافاتی با احرتام بنیرض 
 برای مالکیت خصوصی ندارد).» اقتصاد اسالمی«

و . فرایند تثبیت حاکمیت اسالمی ایران، بر رسکوب داخلی و حذف بخش بزرگی از جامعه از امکان مشارکت سیاسی ٨٠
ی کنندههای اقتصادی بنا شد؛ و این شالوده هنوز استوار است. از سوی دیگر، حاکمیت خواه برای تعریف حذفبرخورداری

گری ههایی از ایدئولوژی شیعی انحراف از مسیر انقالبی ناچار بود که املانگری خویش و خواه برای گریز از شائبهمرزهای انقالبی
را  ۵۷هایی که هژمونی سیاسی حاک�ن جدید بر روند نهایی انقالب تری برجسته سازد؛ ه�ن املانیطور هرچه افراطخویش را به

ها و ستیزهای درونی طیف حاکم، حاک�ن جدید هرچه بیشرت مقید به میرس ساختند. بدین لحاظ و با درنظر گرفنت رقابت
شدن وارهترتیب، روند شیشان را فراهم ساخته بودند. بدینولیها شدند که عروج سیاسیهای بیرونی �ادها و ابزارهایی میداللت

ها و جوییی رقابتمایهوپاهای حاک�ن جدید و نیز دست�ادها و مفاهیم و شعارهای انقالب اسالمی خود به قیدوبندی بر دست
گری حذفی خویش، نشانگان قالبیها ناچار بودند برای توجیه قدرت انحصاری و یا انها بدل شد. پس آنجنگ قدرت درونی آن

ا یشدن روند حذف ایدئولوژیک)، و متأثر از دینامیزم بازخوردی جزمی مرزگذاری با دیگران را گسرتش دهند (تا رسحد بوروکراتیک
 ی ضدانقالبی خویش را به مرزهای جدید برسانند.ی آن، پروسهتشدیدکننده
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طور شتابان مسیر پیوسنت های پیش روی خویش برداشت: بههایی برای مواجهه با چالشگام
عنوان یکی از نخستین مسافران کاروان جهانی نولیربالیسم) به سازوکارهای اقتصاد جهانی (به

سازی روابط با غرب انجام داد (گیریم هایی جدی برای عادیرا در پیش گرفت؛ تالش
شید فضای عمومی جامعه را تاحدی محتاطانه)؛ تحت لوای دوران سازندگِی پساجنگ کو 

گشایشی بسیار محدود در فضای  ۱۳۷۰ی بازآرایی و بازگشایی کند (و ازجمله، از ابتدای دهه
ها نتوانست ی ایندست. اما همهو اقداماتی از این ٨١؛ای و مدنی ایجاد کرد)رسانه
ریزی اقتصاد پی ی جامعه را مهار کند:شدههای ناشی از تضادهای انباشته و رسکوببحران

ی پیامدهای اجت�عی حادی که ایجاد کرد، واسطههایش، بهنولیربالی دره�ن نخستین قدم
شهر، قزوین، آباده و غیره) را در پی داشت؛ های شهری (مشهد، اسالمای از شورشرشته

گشایش بسیار محدود فضای  ٨٢؛هر دلیْل میرس نشدی سیاسی با غرب بهبازگشایی رابطه
سیاسی به رشد رسیع و مشهود تحرکات سیاسی دگراندیشانه و مخالف -ای و مدنینهرسا

های ها خود هزینهکه رسکوب آنها) انجامید، طورینظم مستقر (از جمله در فضای دانشگاه
توانست تنهایی �یسیاسی نسبتاً گزافی را بر حاکمیت تحمیل کرد. پس، چنین اقداماتی به

راهربدی کالنی شود که تضمین بقای بلندمدِت حاکمیت در گرو تدوین ی جایگزین آن برنامه
 و اجرای آن بود.

توان نگر میاینک و از منظر بازبینی تحلیلی رویدادها و روندهای گذشته و با نگاهی واپس
های یادشده و گیری کالن و راهربدی حاکمیت برای عبور از بحرانترین جهتگفت مهم

بیشرت آن بر روی تدارک ملزومات بسط قدرت آینده، مترکزیافنِت هرچه هایرویارویی با چالش
های یک قدرت ریزی بنیانگیری کالن چیزی نبود جز پیخویش بوده است. و این جهت

و امنیتی، که بتواند موارد زیر را تضمین  ٨٣های اقتصادی و نظامیسیاسی مقتدر در ساحت
کوب برای اِع�ِل کنرتل سیاسی فراگیر؛ ب) قابلیت ناپذیرِی توان دستگاه رس کند: الف) چالش

های اقتصادی و سیاسی؛ ج) کارکردی حاکمیت برای مهار و هدایت تحوالت داخلی در پهنه
ی خاورمیانه و درنتیجه، کسب توان بازدارندگی نظامی تامین اقتدار نظامی حاکمیت در پهنه

های قبل پاکسازی کرد (کشتار جا مانده از سالرا تاجای ممکن از انقالبیون بهها ها، نخست زندانی این. پیش از انجام همه٨١
 ).۶۷زندانیان سیاسی در تابستان

های گذشته ها به بازسازی رابطه با آمریکا امید داشت؛ رویدادهای دهه. جناحی از حاکمیت (عمدتا حول رفسنجانی) تا مدت٨٢
همه دور از ذهن نخواهد اند؛ با اینسازی رابطه با آمریکا بودهکمیت حول عادی(تا  امروز) حاکی از وجود شکافی در درون حا

وامان تراهکاری دیپل�تیک برای حاکمیت بوده تا بتواند  بود که روزی دریابیم این شکاف بیش از آنکه واقعی و بنیانی بوده باشد،
روی جذب و ادغام جناح  ۱۳۷۰ی از اواخر دهه کمهای آمریکا نیز دستبازی کند. دولت» رشق و غرب«با هر دو برگ 

ی قدرت سیاسی در تحوالت آتی ایران تکیه کردند (خواه در جذب شدهعنوان یکی از آلرتناتیوهای اهلیطلبان بهاصالح
حکومتی و  طلبانای گفت�ن اصالحها و خواه با تکثیر رسانهشده به خارج و پشتیبانی مادی و نهادین از آنطلبان راندهاصالح
سازِی روابط با های آمریکا تاکنون درمجموع رغبتی برای عادیحال، دولتها با کلیت حاکمیت). با این�ایی تعارضات آنبزرگ

ذاکره گونه که اینک در حال مها در صورت لزوم برای مذاکره با هر نیرویی آمادگی دارند (ه�نکه آناند؛ با اینایران نشان نداده
 طالبان هستند). با رسان

های این اقتدارطلبی نظامی نباید ترامای شکست نظامی حاکمیت در جنگ با عراق (و جام زهر تحمیلی) را . در فهم خاستگاه٨٣
 نادیده گرفت.
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ی ی اصلی آنچه امروز پروژهب، هستهترتیاملللی. بدینی بینزنی سیاسی در عرصهو چانه
یابی رضورتی شود، درواقع چیزی نیست جز مادیتایرانی خوانده می-طلبی اسالمیعظمت

ی نتیجه توان گفت مسیر قدرت ضدانقالبی بهمی ٨٤.راهربدی برای تضمین بقای حاکمیت
 شی.قدرت برای گریز از خطر فروپای محتوم خویش رسید: مترکز و تقویت فزاینده

سیاسِی اقتدارگرا که ضمن -ی کلیدی آن است که برپایی نوعی از نظام اقتصادیاما نکته
بتواند ملزومات اقتدار  ٨٥،داریادغام و مشارکِت رسمی در تقسیم کار جهانی نظام رسمایه

های بسیار ای را تأمین کند، همپوشانیسیاسی حاکمیت ایران در سطوح داخلی و منطقه
دارد. و این ه�ن ساحت ایدئولوژیکی » سیاسی چهارمی نظریه«روسی  یزیادی با نسخه

های کنار نیازمندی است که حاک�ن ایران را به حاک�ن روسیه پیوند داده است (در
وپولتیک). این های اقتصادی و اسرتاتژیک و ژئوزهها در حاین حکومت -نابرابر-ی دوجانبه

اقتصادی روسیه، بلکه با -ادی، نه فقط با الگوی سیاسیی اقتصی توسعهالگوی اقتدارگرایانه
برای مثال، در روسیه و بخشا در  ٨٦.های قابل توجهی داردی چینی آن هم خویشاوندی�ونه

پذیر نیست؛ متایز روشنی بین نخبگان سیاسی و مانند ایران: قدرت سیاسی تقسیمچین هم به
یاسی و پلیس امنیتی نقش بسیار باالیی الیگارشی اقتصادی وجود ندارد؛ دستگاه رسکوب س

ی قضاییه عمالً بخشی از قوای رسکوب حاکمیت در مهار تحوالت سیاسی داخلی دارد؛ قوه

رغم . در بطن خط سیر قدرت سیاسی در ایران، شواهد تاریخی محکمی وجود دارد که گویای یکپارچگی کلی حاکمیت (به٨٤
کم مؤید حضور مؤثر طلبی) است، یا دستگیری این رضورت راهربدی (عظمتآن) در پی های درونیها و واگراییتنشتضادها و 

های درونی حاک�ن، پیوستگی و ها و واگراییی تنشرغم همهی منسجم و قدرمتندی در ساختار قدرت حاکم است، که بههسته
 ز:اترین این شواهد در سطحی کالن عبارتند طرح راهربدی را تأمین کرده است. مهم گیری و تداوم اینی سیاسی الزم برای پیاراده
استواری  ب)در ایجاد گشایشی سیاسی و اقتصادی به نفع اکرثیت مردم؛ » طلبیاصالح«ی سالهناتوانی مطلق فرایند هشت الف)
ناپذیر عروج اقتصادی و سیاسی یر صعودی خدشهس ج) ی نولیربالی؛های پساجنگ در پیشربد پروژهی دولتناپذیر همهتزلزل

ی همه ناپذیر بودن و حتی تردیدناپذیر بودِن اولویت طرح دستیابی به فناوری امتی درچالش د)نظامیان از پایان جنگ تا امروز؛ و 
ی تبعات همهرغم ، به»)ای حق مسلم ماستانرژی هسته«ی های مختلف سیاسی (در قالب آموزههای پساجنگ و جناحدولت

 ی جهانی و در سطح داخلی.سیاسی و اقتصادی آن در عرصه

 بوده است. سازی مناسبات نولیربالی. یعنی جذب و ادغام در اقتصاِد جهانِی بازار آزاد، که مستلزم پذیرش و پیاده٨٥

گذاری خارجی، ایجاد و رسمایه های گذشته، یکی از راهکارهای اصلی برای جذبی چینی در دهه. برای �ونه، در الگوی توسعه٨٦
قوانین «ی دسرتسی به نیروی کار فوق ارزان و خالصی از ی اقتصادی بر پایهو مناطق ویژه» *مناطق آزاد تجاری«گسرتش 

شود که تولیداتش ای در خارج از مرز گمرکی گفته میی صنعتی ویژهی آزاد تجاری به ناحیهبوده است. (*منطقه») وپاگیردست
)، ۱۳۶۸-۷۲ی اول توسعه (ی اقتصادی، از ه�ن برنامههای کالن توسعهیری صادراتی دارند). حاک�ن ایران نیز در طرحگجهت

ها اخیراً ی آزاد تجاری وجود دارد؛ که از میان آنمنطقه 7اند. هم اکنون در ایران جایگاه مهمی به این راهکار اختصاص داده
ی هایی برای تبدیل منطقهذاری چینی بار دیگر در دست توسعه قرار گرفته است. همچنین طرحگی آزاد چابهار با رسمایهمنطقه

ی ازاد تجاری در دست بررسی است. از سوی دیگر، پیوسنت اقتصاد ایران به بازار آزاد جهانی ی عسلویه به منطقهاقتصادی ویژه
ی کار همراه بوده است. در همین ز قوانین ح�یتی و حقوق اولیههرچه بیشرت نیروی کار ا» آزادسازی«) با ۱۳۶۰ی (از اواخر دهه

ی ، حجم بزرگی از ارتش ذخیرهسازیهای نولیربالی تعدیل اقتصادی و خصوصیراستا، ناامنی شغلی فزاینده در اثر اجرای سیاست
ی قیمت نیروی العادهسازی فوقبه ارزانبیکاری و انبوهی از نیروی کار ارزان پدید آورد. چنین حجم بزرگی از نیروی کار ارزان، 

لحاظ دارد و هم به داری اقتدارگرایانههای رسمایهشود، که این عامل هم نقش مهمی در جهش اقتصادی نسخهکار منجر می
های تولید و مرصف در سطح جهانی داشته است. درخصوص سهم مناطق ی جداسازی حوزهتاریخی سهم بزرگی در تحقق پروسه

ی مارکسیستی و مناسبات نظریه«ی اقتصادی چین نگاه کنید به: ریچارد وسرتا: ی اقتصادی و نیروی کار فوق ارزان در توسعهویژه
ق.، کارگاه دیالکتیک، ، برگردان: س�. »: آسیای رشقی در پرتو رویکردی تجربیدارانهی رسمایهطبقاتی ارضی در توسعه -اجت�عی

 .۱۳۹۷بهمن 
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عنوان بخشی از های زرد بهاست و اختیاری از آن خود ندارد؛ نهادهای میانجی و اتحادیه
ی رسمی دجهکنند؛ بخش زیادی از بو آپارات رسکوب (حذف ادغامی) حاکمیت عمل می

مپریالیستی (ضدآمریکایی) اشود؛ پروپاگاندای ضدای نظامی میی قو کشور رصف توسعه
یت است (و در همین امتداد، پرورش یک معنرصی اساسی در دستگاه ایدئولوژیک حاک

پیوند سیاسی با کشورهای مخالف آمریکا یکی از  ٨٧)؛نیروی چپ اهلی و از آِن خود
های روسیه و ایران، و های سیاست خارجی است؛ و غیره. بر این اساس، نزدیکیاولویت

اقتصادی و ل خاورمیانه عالوه بر ابعاد های سیاسی آنان در ساحت مسائ�نیپیهم
خنت الگویی بومی از ی اصلی آن برساوپولتیکی، واجد بُعدی ایدئولوژیک است، که هستهژئ

واقع توازن قدرت) با اقتصادی و مواجهه (به-داری اقتدارگرا برای تامین ثبات سیاسیرسمایه
توان گفت حاکمیت جمهوری ویژه آمریکا) است. در نتیجه، میهای غربی (و بهقدرت

یک  هایریزی بنیانسمت پیگیری بهوازات جهتمبه ۱۳۷۰ی اسالمی ک�بیش از اوایل دهه
ی بیشرتی بر مقولهسو با جدیت هرچهو بومی، از یک ٨٨اقتصادی متاماً مقتدر-سیاسی نظام

ای و رشد قدرت نظامی و اقتصادی سپاه پاسداران متمرکز شد، و از سوی دیگر فناوری هسته
 اهربدی با روسیه (و چین) برداشت.سمت نزدیکی ر خیز قاطعی به

اصلی حاک�ن آمریکا با دولت ایران، بیش از هر چیز توان گفت تقابل با این اوصاف، می

های همیشگی افشاگرانه های رسمی روسیه چندی است که در کنار برنامه. تلویزیون رسمی جمهوری اسالمی به تأسی از رسانه٨٧
 کند.دارْی تولید و پخش میای هم در نقد رسمایهشدههای هدایتهای خارجی آمریکا، برنامهعلیه سیاست

ی ی اول دههی هفتاد و نیمهطلبان در تحوالت دههمخاطبان در خط سیر تحلیلی فوْق جایگاه اصالح. ممکن است برخی ٨٨
 هشتاد را مورد پرسش قرار دهند و از آنجا درستی این تحلیل را به چالش کشند. یک پاسخ ممکن به چنین نقدی چنین است:

) در پیشربد یک ۱۳۷۶-۸۴ی مقننه (ریه و قوهی مجی تصاحب قوهسالهی هشتطی دوره» طلباناصالح«ناتوانی 
بند نبودند و ردایی طلبی پایلحاظ سیاسی به ملزومات اصالحها به) آنالفی اصالحی بیانگر حقایقی چند است: سیاست کمینه

گیری استبداد لی آن نبودند (بخشی از دالیل این امر در جایگاه ژرف آنان در تاریخچه شکوجه شایستههیچبر تن کردند که به
) ساختار قدرت سیاسی ایران بریشه دارد)؛  های مقتدرتر رقیبهای ایدئولوژیک جدی آنان با جناحاسالمی و نیز خویشاوندی

) نقش جمعنای امکان هدایت نظام سیاسی و اقتصادی کشور نیست؛ ای است که تصاحب قوای مجریه و مقننه بهگونهبه
گیری پیشینی و ژرف این حرکت ناتوانی آنان در اصالح مسیر حرکت حاکمیت، از جهتاختار قدرت و طلبالن در سای اصالححاشیه

» سوپاپ اطمینان«طلبان در ایران مصداق اصطالح ی اینک عامیانه که اصالح. پس، این گزارهدهددر مسیر مشخص دیگری خرب می
ی خانه«گونه که حاکمیْت نهاد فرمایشی نقابل تصور است که ه� اند، باری از حقیقت را در خود دارد. چون کامالًسیاسی بوده

» بخش اصالحات«ی اقتصادی و طبقاتی کارگران رضوری تشخیص داد، گشایش های فزآیندهرا برای مهار و ادغام نارضایتی» کارگر
های سیاسی در جامعه نارضایتی دستانه) به رشدشده (یا پیشی حاکمیت نیز پاسخی ناگزیر ولی حسابدر ساختار سیاسی بسته

طلبان گسست کردند، حاکمیت از ه�ن ماه از دستگاه سیاسی و گفت�نی اصالحبود. اما اگر مردم ستمدیده رسانجام در خیزش دی
ز طلبان در برخی از ارکان قدرت جدا اجان اصالحطلبی را از ردای خود زدوده بود و حضور نیمهزیورهای موقت اصالح ۱۳۸۸سال 

ی ساخت باز�ایی دوگانهتجربه دریافته بود که ناشی از آن بود که حاکمیت به *های عینی و معذورات تاریخیبرخی محدودیت
در ساحت  ب)روی آن را باال بربد. یزنی حاکمیت و امکانات طفرهدر ساحت خارجی توان چانه الف)تواند: می سیاسی قدرت

گیری آنتاگونیسم سیاسی (علیه حاکمیت) جلوگیری کند؛ تحرکات اعرتاضی و داخلی از تجمیع توان اعرتاضی جامعه و شکل
ی فرافکنی معضالت به واسطهپذیر سازد؛ بهها را ادغاممطالبات سیاسی مربوطه را به زمین مطلوب حاکمیت منتقل کرده و آن

ترتیب، ضمن را تداوم ببخشد؛ و بدین» سیاست رسمی«�عی به امکان تغییر از طریق بخشی از نظام سیاسی، امید اجت
ها و معذورات بخشیدن به کارکرد پارملانتاریسم اسالمی، وضع سیاسی موجود را نرمالیزه کند. [* برخی از این محدودیترونق

ب ریزی و تثبیت نظام حاکم و دستگاه رسکو شرتک در پیتنیدگی فراجناحِی پیوندهای خانوادگی حاک�ن؛ سوابق مدرهم عبارتند از:
های اقتصادی (و سوابق و مسیرهای مشرتک)؛ امکان تشدید بحران مرشوعیت حاکمیت آن؛ همپوشانی منافع در دسرتسی به رانت

 املللی].ی قدرت؛ پیامدهای منفی دیپل�تیک در سطح بینطلبان از عرصهدر اثر حذف کامل اصالح
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ای است که حاکمیت ایران (درجهت تضمین بقا و بسط قدرت خویش) ی کارویژهواسطهبه
نفع روسیه اختیار کرده است (هرچند از سایر بهای روسیه و آمریکا، ازعات منطقهدر من

که پافشاری حکومت ایران بر ی این مخاصمه نباید غافل شد). روشن است دالیل چندگانه
موازات اتخاذ مشی تهاجمی در های موشکی (بهدستیابی به قابلیت امتْی و گسرتش برنامه

نفسه عامل دیگری برای تشدید این رویارویی است و هم با نظر به خاورمیانه) هم فی
ی جهانی های امروزی آن، در عرصهسوابق داخلی و خارجی جمهوری اسالمی و رویه

دهد میانه میر و بخش به رویکرد کلی آمریکا در خاکم جهان غربی) وجهی مرشوعیتست(د
برد). پس، ی آمریکا را پیش می(درواقع، از این منظر حاکمیت ایران بازی مورد عالقه

 شدِن ایران)ایکه به موضوع خطر تهاجم نظامی به ایران یا جنگ داخلی (و سوریهتاجایی
گونه طرح کرد: آمریکا و روسیه بر رس نفوذ انحصاری له را باید بدینگردد، صورت مسابازمی

خویش در ایران (و خاورمیانه) در ستیزند و ابعاد این ستیز امروزه رشد مشهودی یافته است. 
چیزی در انتظار ستمدیدگان ایران است و منافع آنان ها، چهی خطیر قدرتدر این مواجهه

ین اساس، نیروهای چپ در کدام سوی این منازعه شود؟ و بر همچگونه تعریف می
 ستند؟ایمی
ل است (با قائایران برای چنین انتخابی تنها دو گزینه » امپآنتی«رسد که چپ نظر میبه

وکم در جانب دفاع از (یا آمریکا یا علیه آمریکا) و درنتیجه با درکی ظاهراً پراگ�تیستی، بیش
پی�نی با یت در این زمینه اتخاذ کرده است؛ یعنی همایستد که حاکمتقویت) سیاستی می

و چین علیه آمریکا: خواه از این زاویه که باید در مقابل رش اصلی امپریالیستی -روسیه 
(آمریکا) ایستادگی کرد؛ و خواه از این زاویه که بدون ح�یت روسیه، آمریکا کشور ما را 

ی ح�یت روسیه ه در حال حارض در سایهنابود خواهد ساخت؛ و بعضا حتی از این زاویه ک
در آتیه بتوانیم از موضع مان را تقویت کنیم تا ایو هسته نظامی توانیم قدرت(و چین) می

ها پیشاپیش پیامدهای »امپآنتی«زُدایی شویم. بنابراین، برتری با آمریکا وارد صلح یا تنش
ی با آمریکا در خاورمیانه را با همهپی�نی اسرتاتژیک حاکمیت با روسیه برای مقابله هم

نامیدن » طلبجنگ«یا » پروغرب«پذیرند. با این اوصاف، ای آن میتبعات داخلی و منطقه
ی) جامعه ارزیابی دیگرانی که کلیت این منازعه را مرض منافع و رسنوشت (اکرثیت ستمدیده

جلو است انند، نوعی فرار بهدی این منازعه را مرتقی و قابل دفاع �یکرده و لذا هیچ سویه
های کم بخشی از دیگر الیهاند. دستای که خود آنها انتخاب کردهبرای توجیه مسیر ویژه

شوند) در اتخاذ رویکرد سیاسی خویش بر این ها همراه �ی»امپآنتی«چپ (که با رویکرد 
پذیر نیست، عی ایران با منافع حاکمیت جمباورند که: الف) منافع واقعی مردم ستمدیده

گاه ممکن برای راستی درمعرض خطر جنگ قرار گرفته باشد؛ ب) تنها تکیهحتی اگر کشور به
ای امپریالیستی تقویت بینش سیاسی انتقادی و توان مبارزاتی مقابله با مداخالت منطقه

 ی واقعی با امپریالیسم رضورتی است که تنها در پیوند بامردم ستمدیده است؛ و ج) مواجهه
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تصورپذیر است (چراکه امپریالیسم نیرویی  ٨٩دارانه و انرتناسیونالیستیمبارزات ضدرسمایه
داری یا بر فراز آن نیست)؛ و بر این اساس، د) هیچ یک از مجزا از مناسبات رسمایه

های گاه مردم ستمدیده باشند (ک� اینکه آنچه در سالتوانند تکیههای امپریالیستی �یقطب
» های بهرتامپریالیست«ی حاکمیت بر دم ایران گذشته است بخشا حاصل تکیهاخیر بر مر 
 ٩٠.بوده است)

عنوان نیروهای چپ تا چه حد به توان پس موضوع اصلِی محل نزاع آن است که به
(یا » امر منفی«بیان فلسفی، تا چه حد به دیده باور داریم؟ یا بهساز مردم ستمدگرگون
بخش شناسی اجت�عی) باور داریم؛ چراکه سیاست رهاییهستی های موجود درگیبالقوه

 د.شو ریزی میگویند) در قلمرو امر منفی پی(ه�ن طور که بلوخ و باسکار می

 ی امپریالیسم:ای خالصی از سیطرهبر بر ) آرزوی راهی میان۶-۵
ابعاد جدیدی های متوالی آمریکا در سطح جهانی، درکنار آشکارشدن با تکرار جنایات دولت

جویی های سلطهی ایاالت متحد یا پیامدهای آنها، و با آگاهی از شیوههای گذشتهاز جنایت
ی خطرناک آن برای بسط و تضمین هژمونی نظامی های فناورانهتهاجمی آمریکا و نیز طرح
و تاثر نیروهای چپ و بسیاری از افراد ظاهراً غیرسیاسی از نظام  و اقتصادی خویش، خشم

ی عینی مساعدی ترتیب، زمینهبدین ٩١.گیردسیاسی و اقتصادی حاکم بر آمریکا فزونی می
مبارزه با سیادت جهانی آمریکا فرو کاسته شود و  شود تا مبارزه با امپریالیسم بهفراهم می
کسانی که این مسیر را در  ٩٢.های سیاسی بدل شودگیریترین معیار جهتاصلی درنتیجه به

و  های گذشته، اقدامات خودرسانهاند، هر قدر که دیدشان به جنایتپیش گرفته
شود، در درستی و حقانیت های خطرناک آتی آمریکا بازتز میی کنونی، و طرحطلبانهسلطه

 ی مقابل یک رویکرد انرتناسیونالیستی است.ی خاورمیانه، نقطهگری) در منطقهگری (یا سنیتقویت شیعه گ�ن. بی٨٩

، تر و کُندتر حرکت کند)ها پرهیاهو و ح�سی نباشد (و محتاط«امپآنتی«. چنین رویکردی، اگرچه ممکن است مانند رویکرد ٩٠
گری و بحران سیاسی در ایران و منطقه کم در آتش نظامید، ولی دستمدت ملموس نباشو یا مازادهای عینی آن در کوتاه

های رژیم حاکم بر ایران) در رسکوب سیاسی ستمدیدگان و تشدید ستم اقتصادی تبع آن (با توجیه و تقویت سیاستدمد و به�ی
 کند.بر آنان مشارکت �ی

قد دولت آمریکا پیوند دارد، خشم انسانی های متاموسی با پشتیبانیطور ملمهای رژیم ارساییل نیز به. از آنجا که تداوم جنایت٩١
اند (در سوی دیگر، ستیزی به آمریکاستیزی داشتهی امپریالیسمای در تقلیل مقولهانگیزند نیز سهم ویژهها برمیکه این جنایت

کوشند رشد این های مسلط میینکه رسانهکند؛ گواجنایات رژیم ارساییل همچنین گرایش ارتجاعی یهودستیزی را نیز تقویت می
 به رشد بنیادگرایی اسالمی پیوند بزنند). واسطهسویه و بیطور یکگرایش را به

کنند و لذا در مواجهات ایدئولوژیک ی مقابل آمریکا تعریف می. روسیه و چین در ساحت باز�ایی سیاسی، خود را نقطه٩٢
ی افکار عمومی تولید طریق در گسرتهدهند. گفت�نی که از اینبین نقد قرار مییر ذرههای مخرب آمریکا را زخویش تنها سیاست

دهد که شود)، مخاطبانش را در معرض این خطر قرار میشود (که بخشی از ادبیات سیاسی چپ را هم شامل میو بازتولید می
شدن ی مساعدی برای گسرتش و درونیین حال زمینهنگاه انتقادی نسبت به کلیت مناسبات جهانی را از دست بدهند. آنچه با ا

ی ست که اکرثیت مردم بسیاری از جوامع جهان درنتیجهبار و توأم با فالکتیگ�ن رشایط عینی ستمآورد، بیاین گفت�ن فراهم می
ر هفتادسال اخیر، در ها دکنند؛ چراکه روند تاریخی تحمیل و اجرای این سیاستاند/میهای امپریالیستی تجربه کردهسیاست

 جهانی تحت هژمونی نهایی آمریکا شکل گرفته است.
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اما واکنش صحیح  ٩٣.شوندتر میتر و در پیمودن آن مصمماند مجابراهی که درپیش گرفته
د؟ برای مثال، بسیاری از کسانی که به جهاد ضدغربی تواند باشبه این واقعیات چگونه می

 ، ولی شومی را در پیش گرفتند.دهاند، راه بسیار سابنیادگرایان اسالمی پیوسته
ی امپریالیسم با آرزوی پیرشفت ی باطل سیطرهنزد بخشی از چپ ایران آرزوی عبور از چرخه

لی نابرابری و سلطه است و ما در جهانی، که تج ی سیاستیابد. چراکه پهنهملی پیوند می
ی رویارویی کشورهای قوی ش�ر آن هستیم، بیش از پیش همچون عرصهی بازندگان بیزمره

طور که گفته شد حاکمیت ایران نیز رسد. از سوی دیگر، ه�ننظر میو کشورهای ضعیف به
ای از پیرشفت هبرای تضمین بقا و ماندگاری خویْش بر افزایش قدرت نظامی خود و نوع ویژ 

های متفاوتی دارند، اما در اقتصادی و فناورانه نظر دارد. پس، این دو آرزو اگرچه خاستگاه
ی از آنجا که پروژه». طلبی ملیعظمت«کنند: پوشانی پیدا میی معینی با یکدیگر همحیطه
اهربدی های کالن ر ترین (و پرهیاهوترین) طرحای حاکمیت ایران یکی از اسرتاتژیکهسته

به آن،  ٩٤بوده است (یا چنین قلمداد شده است)، نگاهی فرشده» عظمت ملی«برای تحقق 
 ی بحث حارض روشنگر باشد:ی ادامهتواند برای عینی تاریخی، میعنوان یک �ونهبه

طول کشید. رشکت سال  ۴۰ی بوشهر در مجموع حدود ی ساخت و تکمیل نیروگاه امتپروژه
ی ساخت این نیروگاه را برعهده گرفته بود، در فراشد پروژه ۱۹۷۵ال آملانی زیمنس که از س

ی کار را معلق ساخت؛ های مقرر از سوی ایران، ادامهدلیل قطع پرداختبه ۵۷انقالب 
درصد از پروژه انجام گرفته بود و حدود سه میلیارد دالر از  ۸۵درحالی که تا این زمان حدود 

که رشکت آملانی تحت فشار پس از آن ۱۹۸۴د. در سال وجه قرارداد نیز پرداخت شده بو 
ی ساخت نیروگاه را آغاز کرد، نیروی هوایی عراق سنجی برای ادامهاملللی امکانمراجع بین

نیروگاه بوشهر را مورد حمله قرار داد و ازرسگیری این پروژه به تعویق افتاد. از آن پس تا 
ی هوایی بار دیگر نیز مورد حمله ۵ر مجموع ) نیروگاه نامتام بوشهر د۱۹۸۸پایان جنگ (

) هاشمی رفسنجانی ۱۹۶۸( ۱۹۸۹های فراوانی دید. در سال عراق قرار گرفت و خسارت
ها های دولت نوپای خویش، مذاکرات مقدماتی با روسعنوان یکی از نخستین اولویتبه

ای برای نامهفقت) موا۱۳۷۱( ۱۹۹۲برای بازسازی و تکمیل نیروگاه را آغاز کرد. در سال 
به قرارداد نهایی تبدیل شد. در  ۱۹۹۵تکمیل این پروژه با روسیه امضاء گردید که در سال 

 ٩٥.برداری تجاری رسیداین نیروگاه رسانجام به بهره ۲۰۱۳سال 

هایی بر مبنای تأمل و تحلیل و استدالل خالصه کرد؛ چرا که بعضی انتخاب توان رصفاً به. تکوین این رویکردهای واکنشی را �ی٩٣
حال، این کنند؛ با اینحلیلی معین) نقش ایفا میهای تگیریشدن به جهتهایی (یا مت�یلسازوکارهای روانی هم در چنین انتخاب

 تواند مسیرهای استداللی را مورد بحث و نقد قرار دهد.منت تنها می

 . اطالعات ذکرشده در این مرور فرشده برگرفته از دو منبع زیر است: ٩٤

World Nuclear Assosiation, 2019: Nuclear Power in Iran (http://www.world-nuclear.org) 
A. Vaez & K. Sadjadpour, 2013: Iran’s Nuclear Odyssey: Costs and Risks, Carnegie Endowment for
International Peace. 

روسیه همچنین قراردادهایی برای ساخت دو نیروگاه امتی دیگر (با فناوری مشابه) در ایران و  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۴های . بین سال٩٥
توافق  ۲۰۲۶تا  ۲۰۲۴های ها بین سالبرداری آنآغاز شد و زمان بهره ۲۰۱۷ها از سال بوشهر به امضا رساندند که اجرای رسمی آن

http://www.world-nuclear.org/
http://www.world-nuclear.org/


)۵۲( 

شود. های امتی جهان شناخته میترین نیروگاهعنوان یکی از گراناما نیروگاه امتی بوشهر به
روز میلیارد دالر (به ۱۱ی طوالنی ساخت و تکمیل آن تقریباً دلیل که پروسهفقط به این نه

ی مالی مستقیم برجای گذاشت، بلکه بیشرت به این شده برمبنای تغییرات قیمت دالر) هزینه
های توجهی بر فرصتهای سیاسی مربوط به برپایی آن تأثیرات منفی قابلکه کشاکشدلیل

جای گذاشت؛ طوری که نفتی و دیگر امکانات اقتصادی کشور بهگذاری و درآمدهای رسمایه
های (مستقیم و غیرمستقیم) ساخت این نیروگاه را حدود کارشناسان اقتصادی کل هزینه

ا همه، برق تولیدی این نیروگاه در بهرتین حالت تنهکنند. با اینمیلیارد دالر برآورد می ۱۰۰
 ۱۵که حدود آن ی کشور را پوشش دهد، حالرتیسیتهدرصد از نیازهای الک ۲تواند حدود می

روزنبودِن تجهیزات شده در کشور در اثر فرسودگی و بهدرصد از انرژی الکرتیکی تولید
که بنا به موقعیت جغرافیایی ایران، تولید شود (فارغ از اینخطوط انتقال برق، اتالف می

برابر نیازهای انرژی  ۱۳تواند تا میی بسیار کمرتی ی انرژی خورشیدی با هزینهپیرشفته
ی اورانیوم در ایران، شدهکشور را تأمین کند). همچنین، نبود یا ناچیزبودن معادن شناخته

های شود تا هزینهسازی صنعتی، موجب میحتی بافرض دسرتسی به فناوری الزم برای غنی
ی (ازطریق واردات) بر بودجهی مورد نیاز سوخت راکتور امتی باالیی برای تأمین مواد اولیه

بر این، ایران تنها کشوری در میان کشورهای دارای راکتور عمومی کشور تحمیل گردد. عالوه
ای را امضاء نکرده است، درحالی که وضعیت ی ایمنی هستهامتی است که هنوز معاهده

وارتر از ها در سطح جهانی است. ناگترینایمنی تجهیزات فنی نیروگاه بوشهر یکی نازل
شناختی های زمینلحاظ سازهها آن است که سایت نیروگاه بوشهر بهی این واقعیتهمه

ی زمین بسیار جایی پوستهاست که در آن رضیب خطر جاب اساساً در مکانی واقع شده
 باالست.

های راهربدی حاکمیت درجهت عنوان تجسمی از طرحای بهی هستهبا این اوصاف، پروژه
های بهای تعویق همیشگی بازسازی مناطق جنگی (استانفقط بهنه» ی ملیطلبعظمت«

های مستقیم و خواه پیامدهای اقتصادی لحاظ هزینهزده) انجام گرفت، بلکه خواه بهجنگ
ی اقتصاد کشور وارد کرد که تبعات آنها ناپذیری بر پیکر شکنندهاش، صدمات جربانجانبی
بر جامعه، هم مسیر  لحاظ سیاسی، تحمیل این پروژه. بهگیر اکرثیت جامعه شده استدامن

سمت اقتدارگرایی فزآینده را هموار کرد و هم رسنوشت سیاسی و حرکت حاکمیت به
های امپریالیستی قرار داد. بنابراین، بیشرت در معرض خطرات سیاستاقتصادی کشور را هرچه

تنهایی برای این تاریخی آن) به(با توجه به ابعاد و اهمیت  ٩٦ی عینیشاید این �ونه

 شده است.

شدن ، به فربه»طلبی ملیعظمت«ای که با نام ای تحمیلیههای عینی و تاریخی مهم دیگری هم درخصوص طرح. �ونه٩٦
صنعت «اصطالح ها، بهبیشرت جامعه (و نابودی منابع زیستی آن) منجر شدند وجود دارد. از میان آن حاک�ن و تضعیف هرچه

محیطی و زیست ی پیامدهای اقتصادیواسطههاست: خواه بهترینگ�ن از مهمسدهای عظیم بی» خط تولید«یا » سدسازی
ترین ی یکی از مهممثابهلحاظ اهمیت آن بهبارش، که چیزی کمرت از تراژدی تاریخی در خور وصف آن نیست؛ و خواه بهفاجعه
ی انباشت رسمایه برای سپاه پاسداران و بنیادهای مشابه، در فهم سیر تکوینی حاکمیت ایران از منظر اقتصاد های اولیهرشیان

سدهایی که سپاه پاسداران به روی مردم «درامدی بر این بحث برای �ونه نگاه کنید به: امین حصوری: ن پیشعنواسیاسی (به

http://sarbalaee.blogspot.com/2011/07/blog-post_3833.html
http://sarbalaee.blogspot.com/2011/07/blog-post_3833.html
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گیری کافی باشد که شکاف عظیمی میان منافع جامعه و منافع حاکمیت وجود دارد، و نتیجه
ها و ندیتواند مغایر نیازمشود تا چه حد میقلمداد می» منافع ملی«که آنچه این

 های جامعه باشد.رضورت
ای نیست. در ی هستهلیل به مسالهحاکمیت مسل� قابل تق» طلبی ملیعظمت«ی اما پروژه
بخشا استدالل کردیم که حاکمیت ») های درکی کلونیالیستی از امپریالیسمداللت(«بند قبلی 

ناپذیر (در شدن به قدرتی چالشواقع طرح بدلبه» طلبی ملیعظمت«ی ایران در پس داعیه
ها ی شکنندگیغم همهر کند تا بقای خویش را بههای داخلی و خارجی) را دنبال میساحت

ریزی و های اساسی اسرتاتژی تکوینی حاکمیت برای پیتوان املانتضمین کند. اینک می
ها نه واجد همزمانی گیری چنین طرحی را برشمرد. با این توضیحِ رضوری که این املانپی

یشرت ی پیشینی و منسجم؛ بلکه بتاریخی هستند و نه حاصل نوعی اسرتاتژی متاماً اندیشیده
ها در جستجوی ثبات و وخطاها و بازبینیهای تاریخی و سعیدر روندی از فراز و نشیب

ها و رشایط و امکانات سیاِل موجود شکل گرفتند. در این معنا، این اقتدار در دل بحران
گیری کالن آن قرار های ایدئولوژیک حاکمیت و جهتکه در انطباق با بنیانها ضمن ایناملان

ی دایمی های درونی و جنگ قدرت داخلی حاک�ن و نیز مواجههاز روند کشاکشدارند، 
همین ترتیب، ضمن اند. بهاملللی نیز متأثر بودههای بینها با مقاومت مردمی و چالشآن

 گویی بهها با رضورت پاسخکه فرایند پیدایش و تثبیت و بسط هر یک از این املاناین
برخوردار بود،  ٩٧»ی اصلی حاکمیتهسته«و لذا از پشتیبانی  نیازهای معینی پیوند داشت

هایی در ساختار قدرت و ها با خلق نیروها و گرایشیابی برخی از این املانحال مادیتدرعین
ها هموارتر یابی آنگسرتشها مسیر بازتولید و سپهر سیاسی جامعه همراه بود، که به مدد آن

 گردید.
) ۱ناپذیر عبارتند از: سمت قدرتی چالشگیری کالن حاکمیت بهجهتهای اساسی املان

ی های نظامی و امنیتی حاکمیت ازطریق رشد اقتصادی و نظامی و فناورانهتقویت بنیان

سازی است که پرهیاهوی اتومبیل ، صنعت»ملی«های تراژیک های مهم و تاریخی پروژه). یکی دیگر از �ونه۲۰۱۱؛ »بسته است
بدیلی از انباشت دولتی منبع بیهای اقتصادِی شبههای مادر (خارجی) و کانونخصلت انحصاری و مافیایی آن توامان برای کمپانی

تاویز بدیل آن همواره با دسو اولویت بی ی آَبَرسودهای فرااقتصادی)؛ ولی جایگاه ویژهواسطهرسمایه و ثروت بوده است (به
صنعتی برای -که کارکرد تاریخی واقعی این هیوالی اقتصادیآنبر جامعه تحمیل شده است. حال» فناوری ملی«دستیابی به 

ونقل ریلی بوده است های حملخصوص گسرتش زیرساختونقل عمومی و بهی ایران، م�نعت از رشد سیستم حملجامعه
ای پرداخته موجب آن جامعه بهای گزاف و چندسویهقدرت مربوطه)، که به-ای ثروتهگری کانونی مراکز نفوذ و البیواسطه(به

بار تلفات گ�ن باید از ش�ر بسیار باال و فاجعههای ریلی پیش از هرچیز بیی فقدان زیرساختواسطهاست: از پیامدهای بی
مند آن باید از تأثیرات ز پیامدهای بلندمدت و واسطههزار نفر) یاد کرد؛ و ا ۳۰تا  ۲۰ای (ساالنه بین انسانی در تصادفات جاده

ریزی های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی کشور یاد کرد (با نظر به اینکه رشد مدرنیزاسیون و پیاش بر رشد بنیانبازدارنده
چنین در مترکز های ریلی است)؛ ضمن اینکه این فقدان زیرساختی، همهای صنعتی، مستلزم تجهیز و گسرتش زیرساختشالوده
ی جمعیت کشور در شهرهای بزرگ و درنتیجه در مترکز امکانات اقتصادی و خدمات اجت�عی در مراکز به زیان مناطق فزاینده

 پیرامونی کشور مؤثر بوده است.

ساختار هایی بنیادین در معنای آن نیست که نویسنده به وجود شکاف یا شکافبه» ی اصلی حاکمیتهسته«. کاربرد اصطالح ٩٧
ها و ستیزهای سیاسی جزیی طبیعی از هر ها و یا رقابتفقط به این دلیل کلی که تضادها و تنشسیاسی ایران باور دارد؛ نه

ی حاکم ایران در تعقیب متامی های سیاسی طبقهی جناحتر که همهای هستند، بلکه به این دلیل انض�می مهمدستگاه حاکمه
 اند.ی حاکمیت، اج�ع کامل داشتهی رسشت و تاریخچهبرسازنده های کالن و خطوط کلیسیاست
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) واگذاری منابع اقتصادی ۲سپاه پاسداران و نهادهای متنوع وابسته به آن؛ و در همین راستا 
) بسط مناسبات ۳ا و نهادهای وابسته به حاکمیت؛ کننده و اسرتاتژیک به نیروهتعیین

ید هرچه بیشرت جامعه از منابع زیستی و اقتصادی و اقتصادی نولیربالی در کشور برای خلع
یابی به بر برای دستهایی میان) جستجوی راه۴نیز برای ادغام هرچه بیشرت در بازار جهانی؛ 

هایی با قابلیت نظامی و امنیتی (اما نه وریویژه فناهای نو، بهای از فناوریانواع ویژه
شدن هرچه ) نزدیک۵ای و موشکی و دیجیتالی؛ های هستهمحدود به آنها)؛ نظیر فناوری

های امپریالیستی رشق (روسیه و چین) برای برقراری بیشرت و ک�بیش نامرشوط به قدرت
یک ساختار قدرِت دوگانه ولی  ) باز�ایی۶توازن قوا در برابر فشارهای امپریالیستی آمریکا؛ 

با » موثر«برای تعامل سیاسی ») ی سخت حاکمیت در برابر نهاد دولتهسته(«نامتوازن 
املللی و تسهیل منظور دفع فشارهای موجود در سطح بینجامعه و مهار تحرکات آن، و نیز به

ای و سطح منطقهگری در مند شیعه) پرورش نظام۷دستیابی به امتیازها و اهداف مورد نظر؛ 
ی طالب خارجی در داخل و نیز ی ایدئولوژی ازطریق پذیرش گسرتدهجهانی، خواه در حوزه

برپایی یا تأمین مالی مراکز آموزشی الهیات شیعی در نقاط مختلف جهان، و خواه در قالب 
) تقویت و ۸ گری؛ی شیعهنظامی بر پایهای و شبهتقویت و بسط نهادهای سیاسی، رسانه

ی اجت�عی وابستگان به ساختار قدرت (درکنار پرورش نخبگان وابسته به رتِش بدنهگس
های گروه«نظامی بسیج و ، خواه در قالب نیروهای شبه»نیروهای ارزشی«قدرت)، موسوم به 

(مثل مساجد، » فرهنگی-مذهبی«های ی پایگاهی پردامنه، و خواه ازطریق توسعه»فشار
ویژه از جانب سازی انتقاد سیاسی (به) عرفی۹غیره)؛  ها، مراکز مداحی وحسینه

های انتقادی، درکنار تشدید های رادیکال نرش دیدگاهکردن قابلیتها) برای خنثی»خودی«
ای از ) پرورش طیف گسرتده۱۰ی آن؛ های فناورانهفضای کنرتل امنیتی و بسط زیرساخت

بگان آکامیک برای تولید فکر و ی حاکم، خواه در سطح نخروشنفکران ارگانیک طبقه
ی مدیریت و مهندسی اجت�عی، و خواه در سپهر عمومی جامعه مشارکت فعال در پروسه

ای) در های اجت�عی و رسانهویژه ازطریق شبکهبرای تسخیر فضاهای ارتباطی و گفت�نی (به
لیستِی حاکمیت؛ های ضدامپریاپردازی حول انگارهمحور و اسطورهجهت تکثیر گفت�ن امنیت

) پرورش و تکثیر نوعی ناسیونالیسم شیعی برای نرش و تثبیت ۱۱ و در همین راستا
ی سیاست ) برپایی دیپل�سی فعال و تهاجمی در عرصه۱۲طلبی ملی؛ ایدئولوژی عظمت
) ۱۳گری در کشورهای غربی؛ و های چندزبانه و نهادهای البیاندازی رسانهجهانی، درکنار راه

خواهانه، جنبش زنان، جنبش کارگری و مند برای حذف ادغامی تحرکات آزادیامتالش نظ
 دارانه.یقتاً) ضدرسمایههای (حقگرایش

چنین راهکارهایی شاید بخشا از منظری ناسیونالیستی مثبت و امیدبخش جلوه کنند، و یا از 
؛ ناپذیر به نظر بیایندرضوری و اجتناب با نگاهی رو به باال، شاید» گرایانهعمل«منظری متاماً 

که بخش برقرار کرد، جاییی رهاییهای اندیشهها و املاناما دشوار بتوان پیوندی میان آن
شود. سیاست و تاریخ از منظر وضعیت و منافع ستمدیدگان (یا اکرثیت جامعه) نگریسته می

مت انکشاف سلحاظ بسرتسازی احت�لی برای پیمودن آتی مسیری بهاین راهکارها حتی به
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عکس، پیامدهای حاصل از تثبیت و دهند. بهگرایانه نیز گشایشی را نوید �یسیاستی چپ
کنند: خواه گسرتش این راهکارها، موانعی جدی برای تحرکات سیاسی مرتقی آینده ایجاد می

یابی مستقل سیاسی (و برای رشد روشنگری انتقادی در فضای جامعه، خواه برای رشد تشکل
های اجت�عی و دیگر جنبش کارگری نیروهای چپ)، و خواه برای گسرتش جنبش ازجمله
 مرتقی.

ی روسی) هایی از (نسخههای راهربدی حاکمیت ایران با املانوانگهی، خویشاوندی سیاست
دهد. طلبی مطلوب ناسیونالیستی را هم نوید �ی، حتی آن عظمت»سیاسی چهارمی نظریه«

ای که (حاکمیت) ایران در آن محاط شده، سناریوی ایط تاریخیبرعکس، بنا به مجموع رش 
طلبی تراژیکی از این عظمت-تر آن است که ایران در این مسیر، صورت کمیکبسیار محتمل

ی اصلی این است که پیامدهای این مسیر برای اکرثیت مساله ٩٨.ملی را به �ایش بگذارد
ی ایران، خالی از هرگونه وجه خش در جامعهبی امر سیاست رهاییمردم و نیز برای آینده

کمیک خواهد بود و متاماً با تراژدی نسبت خواهد داشت. در روندها و رویدادهای کنونی 
یابی این تراژدی کم نیستند: تداوم و تشدید رسکوب فعالین جنبش کارگری های تحققنشانه

از سوی حاک�ن و  و فعالین چپ و نیروهای دگراندیش؛ اعالم رسمی وضعیت اضطراری
تداوم و تشدید خفقان سیاسی؛ رشد اشکال جدید گفت�ن ناسیونالیستی و شووینیستی با 

های اجت�عی و مذهبی؛ سقوط آزاد ها و اقلیتمدیریت حاکمیت؛ تشدید ستم بر ملیت
های نولیربالی با ی پیشربد سیاستوضعیت شغلی، معیشتی و اقتصادی فرودستان در نتیجه

های وظایف مند؛ تشدید ناکارآمدی دولت در ایفای کمینهخواری نظامف رانتبار مضاع
های اجت�عی؛ رشد ابعاد ی بحرانرسانی به جامعه و مهار دامنهاش برای خدماتقانونی

شدن آن در سپهر عمومی؛ خواری کالن و فساد اقتصادی در ساختار حاکمیت و نرمالیزهرانت
 نظامی و رشد چشمگیر رویکرد امنیتی-های اقتصادیتمعتشدید نفوذ و قدرت سیاسی مج

های ایدئولوژیک و های کالن برای نهادها و سیاستدر سپهر سیاسی؛ اختصاص بودجه
های های بدیهی در بخشرغم آشکاربودگِی بحران اقتصادی و اولویتنظامی حاکمیت، به

وجنایت و از کشور، جرم ی جامعه؛ صعود معنادار آمار خودکشی، فرارزدهمختلف فالکت
جنگ «سوی وضعیت بزهکاری در پی تشدید ناامنی اجت�عی و اقتصادی و حرکت جامعه به

؛ تالش برای ایجاد کنرتل امنیتی بر سپهر ارتباطات مجازی، و در همین راستا »همه با همه
تحمیل  های چین و روسیه)؛(در امتداد تالش» اینرتنت ملی«اندازی ازجمله تالش برای راه

(ازجمله و  ٩٩ی کشورمحیطی شکنندهی طبیعی و زیستفشارهای تخریبی فزآینده بر پهنه
منظور پناهگاهی ویژه درخصوص منابع آبی) خواه برای سودجویی هرچه بیشرت و خواه بهبه

ها؛ تداوم و تشدید واگذاری منابع و امکانات اقتصادی کشور به کارآمدیبرای گریز از نا

 پندارد.ها خود را قدرمتند میی قدرتی برساختهسان نوعی برب کاغذی که تنها در آینه. به٩٨

زیست و منابع طبیعی چیزی کمرت از فاجعه نبوده است. بارزترین ی محیطها در حوزه. تاکنون هم پیامدهای این سیاست٩٩
های نحیف کشور و پیامدهای اکولوژیکی وساز صدها سد (تحت نام پرشکوه عمران و توسعه) بر روی رودخانهی آن ساختونه�

 و اجت�عی آنهاست.
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بیشرت نهادهای انتصابی گیری هرچههای خارجی؛ قدرتکمیت و نیز به کنرسنوابستگان حا
زیان نهادهای وابسته به والیت فقیه (مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خربگان) به

ی و رسانجام عروج ابراهیم رییسی به ریاست قوه ١٠٠؛بخشا انتخابی (مجلس شورای اسالمی)
یابی او به روحانی روی آوردند)، که خود اس قدرتکه چندی پیش مردم از هر قضاییه (کسی

 ی سیاسی کشور است.طور �ادین و واقعی) گویای سیر حرکت آتی پهنهتنهایی (توامان بهبه
طلبی ملی در ی عظمتای برای آنچه این پروژهی عینی زندههالحاظ تاریخی، �ونهبه
ی فناوری ان بیاورد وجود دارد: در زمینهی ایران به ارمغتواند برای جامعهحالت می» بهرتین«

لوحی خواهد بود اگر ی مناسبی است (سادهی رشقی ایران پاکستان �ونهای همسایههسته
کشور  طلبی حاکمیت ایران را با چین و روسیه مقایسه کنیم): اینی عظمتوضعیت پروسه
لحاظ است، اما به ای دست یافتهها پیش به فناوری امتی و مبب هستهاگرچه از سال

ترین کشورهای دنیاست؛ و همچنین تصاحب قدرت امتی اقتصادی و سیاسی یکی از تباه
مراتب قدرت آن به مناسبات امپریالیستی و جایگاه نازل آن در سلسله چیزی از وابستگی

ی عنوان شالودهدلیل جایگاه محکم نظامیان بهکه خواه بهجهانی کم نکرده است. درحالی
ی بنیادگرایی اسالمی در ی نفوذ ژرف و گسرتدهواسطهی ساختار سیاسی و خواه بهاصل

جامعه، در بلندمدت هیچ تحولی به نفع پیشربد و ارتقای سیاست مردمی در این کشور قابل 
ی ش�لی یاد کرد که در نربد توان از وضعیت کرههمین ترتیب میبه ١٠١.تصور نیست

گروگان گرفته است. اما در یاسی و اجت�عی کل جامعه را بهاش با امپریالیسم حیات سفرضی
طیب اردوغان هم ی رجب گرایانهطلبی عث�نیو عظمتاین راستا الگوی سیاسی ترکیه 

طلبی ظاهراً ملِی حاک�ن ایران دارد: ارتجاعی سیاسی در هایی با الگوی عظمتخویشاوندی
گری، رسکوب اد ساختاری اقتصادی، نظامیقالب برساخنت معجون غریبی از نولیربالیسم، فس

اقتصادی ترکیه -سیاسی و اسالم ارتجاعی و ناسیونالیسم شووینیستی. اهمیت الگوی سیاسی
همچنین در این است که حاک�ن ایران از دیرباز در رقابتی تنگاتنگ با ترکیه (و عربستان) 

ژه در خاورمیانه) هستند و ویبرای بسط نفوذ سیاسی و ایدئولوژیک خود در جهان اسالم (به
کوشند هایی مشابه) میی خویش (اما در مجموع با شیوهشیوهدر این مسیر هریک به

و قلمرو اقتدار فراملی خود را گسرتش دهند؛ ضمن  ١٠٢نیروهایی از آن خود پرورش دهند
 د.کننهای فراملی را برجسته میهای داخلْی سیاستاینکه هر دو رژیم برای گریز از بحران

روند اگر در برابر واقعیات با این اوصاف، نیروهای چپ به استقبال تناقضی شوم می
ی منزلهی امپریالیسم را بهواسطهی ایران، تأثیرات بیتاریخی جامعه-ی انض�میبرآشوبنده

ی فقیه (رهرب) و ریاست جمهوری سخن گفته راستا اینک همچنین از طرحی دائر بر ادغام جایگاه والیت مطلقه. در همین١٠٠
وزیری در این ساختار جمهوری در ساختار سیاسی حذف شده و درعوض مقام نخستجایگاه ریاست موجب آنشود، که بهمی

 شود.گنجانده می

یابی ی بنیادگرایی اسالمی در جلوگیری از تحققیافتهشدن ساختار سیاسی و نفوذ بسطلحاظ تأثیرات توامان نظامی. به١٠١
 های زیادی با پاکستان دارد.جهت)، وضعیت مرص هم شباهت هایی در اینمند تالشسیاست مردمی (یا رسکوب نظام

نظامی فعال در جنگ داخلی سوریه، از جانب دستگاه امنیتی عربستان های شبه. نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از گروه١٠٢
 اند.و ترکیه تجهیز شده
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رویارویی با امپریالیسم آمریکا را  الت معرفی کنند، و بر این اساس،ی اصلی مشکریشه
طور که ت سیاسی و مبارزاتی نیروهای چپ و مرتقی قلمداد کنند؛ وانگهی، ه�نسان اولویبه

گری امپریالیستی است، و نه امپریالیسم قابل داری قابل تقلیل به نظامیگفته شد نه رسمایه
همین ترتیب، آن رویکرد ظاهراً پراگ�تیستی که پیکار در فروکاسنت به ایاالت متحد آمریکا. به

را امکانی عینی درجهت » امپرپالیسم آمریکا«هایی مثل روسیه و چین علیه ی قدرتجبهه
ی فشارهای منظور خالصی از زنجیرهبه») عظمت ملی(«دستیابی به نوعی جهش ملی 

ی پیامدهای مستقیمی که چنین رویکردی واسطهکم  بهکند، دستامپریالیستی قلمداد می
واقع با هر نوع پراگ�تیسم آورد، دربار میهی سیاست چپ ببرای مردم تحت ستم و آینده

ی شوم بری برای خروج از چرخهواقع راه میانسیاسی بیگانه است. باید اذعان کرد که به
وجود ندارد؛ بلکه مبارزه برای چنین هدفی از » رستگاری ملی«سوی انقیاد امپریالیستی به

ی مردم تحت ستم را با درد و ی روزمرهشود که مسیر زندگهای پرسنگالخی آغاز میاهه�ن ر
 سازند.رنج دایمی همراه می

 ها:) تلقی آنتاگونیستی از منازعات قدرت۷-۵
ها را واقعیت مسلم و بودن تضادهای بین امپریالیستسو آنتاگونیستیها از یک»امپآنتی«

آمریکا و های کنند، و از سوی دیگر خصومت آنتاگونیستی میان دولترسراستی تلقی می
اند ها از این مساله غافلگیرند. در شق اول آنناپذیر و پایدار درنظر میایران را امری خدشه

همین بودن و دایمی بودن، و درست بهرغم واقعیهای جهانی بهکه ستیزهای میان قدرت
ها و تداوم دالیل، دارای قواعدی تنظیمی هستند که حدی از تعادل و توازن بین ابرقدرت

که رغم اینهای امپریالیستی بهکه قدرتکنند. حال آنمناسبات جهانی سلطه را تضمین می
درخصوص رضورت غلبه بر رقیب و درصورت امکان نابودسازی وی تردیدی ندارند، بنا به 

که بنا به اند، ضمن اینشدت به یکدیگر وابستهی جهانی بهتنیدهمناسبات اقتصادی درهم
که امروزه این ١٠٣.انی در عمل امکان نابودسازی حریف در میان نیستواقعیات امروز جه
گذاری بر واردات های تجاری (تعرفهها عمدتا در قالب جنگهای ابرقدرتحادترین رویارویی

تنیدگی ی باالی درهمی درجهدهندهیابد اوالً نشانهای اقتصادی) تجلی مییا تحریم
ی دهد که هستهو دوماً نشان می ١٠٤،های اقتصادی متقابل آنان استاقتصادی و وابستگی

های سیاسی در سطح جهانی، ی اصلی پویشمایههای آنان یا بنها و کشاکشصلی رقابتا

شوند: از ی غربی) تولید میا فناوری و رسمایهاکنون بخش بزرگی از کاالهای مرصفی دنیا در چین (عمدتا ب. برای مثال، هم١٠٣
های تولیدی الزم برای سو بخش بزرگی از اقتصاد چین وابسته به چنین تولیدی است، و از سوی دیگر، بازگرداندن زیرساختیک

چنین است ای خواهد بود. همتولید چنین حجم انبوهی از کاالهای مرصفی به کشورهای غربی فرآیند بسیار دشوار و پرهزینه
 های چینی در بازار مالی و پولی ایاالت متحد.های متعلق به رسمایهحجم قابل توجه نقدینگی

)، دولت چین ضمن ۲۰۰۸ی قابل تأمل آن است که با پیدایش بحران اقتصاد جهانی (ی زندهدر همین راستا، یک �ونه .١٠٤
می ه�نند دولت ژاپن)، همچنین ازطریق واردات سنگین آهن و های آمریکا (اقداهای هنگفت در/به بانکحفظ/انتقال رسمایه

اند، نیز کمک موثری به تخفیف ) شهرت یافتهghost citiesسی�ن از آمریکا برای ساخت شهرهای خالی که به شهرهای ارواح (
 ).۱۳۹۶اخرتان، ی حسین رحمتی، نرش ، ترجمه»امپریالیسم جدید«بحران اقتصادی آمریکا �ود (نک. به دیوید هاروی: 
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دارانه است. بنا به همین معطوف به امکانات سودآوری اقتصادی یا سودجویی رسمایه
های عینی، این های کالِن اقتصادی و دیگر محدودیتتنیدگیهای بنیادی و درهمرضورت

آمیز بین خویش بسیار محتاط و ویانه و ستیزهجها در مناسبات رقابتقدرت
عمل » سود و زیان«ای برمبنای نوعی منطق اند و درست ه�نند تاجران حرفه»پراگ�تیست«

است » اِع�ل فشار و امتیازگیری«ی ترین �ود عملِی آن، کاربست شیوهکنند که شاخصمی
های جهانی در منازعات بین ی خود مستلزم امتیازدهی است. درنتیجه، قدرتنوبهکه به

بندی خویش، بسیار منعطف و سازشکارند و حتی به قواعد رضوری و متعارف این نزاع پای
در » رشق و غرب«دارند. از این منظر، ترسیم تصویری آخرالزمانی از جنگ نیابتی کنونی 

کم خاورمیانه، با روند واقعیات تاریخی منازعات امپریالیستی همخوانی ندارد. دست
کردن اسرتاتژیک بر این های عینی و محتمْل سیاست تکیهکاریموجب همین سازشبه

بینی تاریخی است. بنابراین، در این دور از واقعاش، بهرغم ظاهر پراگ�تیستیها، بهقدرت
شود که تکیه بر یک ی مهم نادیده گرفته میاندیْش این مسالهگرای توازنرویکرِد ظاهراً عمل

ی تحت سلطه و تواند متوجه رسنوشت جامعهبخش چه لط�تی میضِی موازنهقطب فر 
شوروی با متام  ی آن سازد: اگر نظامطلبانهو برابری خواهانهویژه مسیر مبارزات آزادیبه

های سوسیالیستی ها و سازماناش بسیاری از نهضتهای سوسیالیستیو داعیه سوابق انقالبی
 های سیاستو اولویت» منافع ملی«را قربانی تأمین  ١٠٥جهان بخشهای رهاییو جنبش

طلِب اش ساخت، چه جای شگفتی است که الیگارشی سیاسی ناسیونالیست و فرصتخارجی
چین صدای ُخردشدن » حزب کمونیست«گرای ساالر و ملیروسیه و رهربان رسمایه

که در تنگنای رسکوب  های مرتقی راهای مبارزان جنبش کارگری و دیگر جنبشاستخوان
سیاست بزرگان بنا به  ١٠٦.اند را نشنیده بگیرندها (ایران) گرفتار شده آن ِایمنطقه پی�نهم

تر های ضعیفگیری بر فراز رس مردم ستمدیده و ملتماهیت، بر مناسبات سلطه و تصمیم
وانی وجود های عینی فرای تاریخی متاخر هم شواهد و �ونهاستوار است. در همین دوره

ی های جهانی درحدی است که زمینهدهند نه آنتاگونیسم بین قدرتدارد که نشان می
مورد نظر » موجه«های امپریالیستِی ها را زایل کند و نه قدرتهای میان آنسازش

(در سیاست  ١٠٧اندای خود داشتهپی�ن منطقهپا زدن به همها پروایی از پشت»امپآنتی«
معناست). درواقع، از زمانی که ناپلئون دایمی و وفاداری به تعهدات بی پی�نبزرگان، هم

اش به پشتیبانی از حکومت سازی موقتی با امپراطوری روسیه تعهد مکتوببناپارت در هم

های آن در تاریخ متاخر ایران نباید فراموش کم مصداقهای تاریخی شاخص این پدیده در سطح جهانی، دست. فارغ از �ونه١٠٥
های انقالبی آذربایجان و کردستان، و در سطحی دیگر، حتی رسنوشت تراژیک حزب شده باشند: از نهضت جنگل تا جمهوری

 توده.

اش و حتی در برابر ی رهرب نظام پر ابهت شوروی در شطرنج سیاسی برابر چرچیل و رشکای غربیثابهمین به.  اگر زمانی استال١٠٦
ب های پراگ�تیستِی ناگزیر (ناگزیر، از منظر مالحظات امپریالیستی) دست یازید، قطعاً از پوتین و رهربان حز سازش هیتلر به

 توان انتظار دیگری داشت.کمونیست چین هم �ی

های مکرر خویش، درصورت لزوم پروایی از زیرپاگذاشنت منافع حکومت کاری. روشن است که روسیه و چین هم در سازش١٠٧
 بدنامی مانند ایران نخواهند داشت.
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ای در سطح های حکومت تزاری را زیر پا گذاشت، چنین رویهخواهیقاجار در برابر فزون
زمانی پس  تثبیت شده است. برای مثال، روسیه اندکهای امپریالیستی هرچه بیشرتسیاست

ی ی دفاع موشکی به حاک�ن ایران، فناوری باالتری از این سامانهاز فروش پرهیاهوی سامانه
موشکی را به حاک�ن عربستان سعودی هم فروخت. مشابه همین روند در مورد قراردادهای 

این ترتیب، مالحظه به ١٠٨.م صادق استاقتصادی و تسلیحاتی چین با عربستان و پاکستان ه
ان رشکای اقتصادی و پی�نان اسرتاتژیک حاکمیت ایران، همزمترین همشود که بزرگمی

ای ایران (عربستان سعودی) نیز محسوب ترین دشمن منطقهبرای بزرگ نظامی مهمی
چین با واقْع بازی فعلی روسیه و توان گفت بهدر امتداد همین واقعیات می ١٠٩.شوندمی

موجب آن حاکمیت ایران خود را در حد یک قدرت ای که بهکارت ایران (ه�ن بازی
تواند پس از سادگی میی خاورمیانه بهکند) در منطقهای ه�ورد آمریکا قلمداد میمنطقه

دریافت حدی از امتیازهای مورد نظر و یا در اثر یک سازش محتمل آتی خامته بیابد. بر این 
قیمت ترک امید از مبارزات به ١١٠،بنیادساز این بازی بیبسنت به نتایج دگرگوناساس، امید

ی مفروضات واسطهتنها بهمردم فرودست و نیز رسنوشت مردم تحت ستم منطقه و ایران، نه
 لحاظ پیامدهایش خطرناک است.ه به، بلکآمیزاْش توهمسست

ن حاکمیت ایران و دولت آمریکا را ی بیها جدال دیرینه»امپآنتی«در شق دیگر، جایی که 
کنند، از این جدالی آنتاگونیستی و مبتنی بر اختالفات ماهوی و لذا همیشگی تلقی می

ای یک معضل یا شوند که این جدال بیش از آن که رو به سوی حل ریشهواقعیت غافل می
هدافی حذف یک دشمن واقعی شکل گرفته باشد، جدالی است که نفس وجود آن تا اینجا ا

را برای هر یک از دو طرف منازعه تأمین کرده است. حاکمیت ایران با توسل به این جدال و 
زدن به آن: الف) احیای مرشوعیت ایدئولوژیک رو به افول خود را ُجسته است؛ ب) در دامن

شود، و عربستان سعودی نیز از دیرباز ای چین محسوب میهای اخیر متحد اسرتاتژیک منطقهکه پاکستان در سال. با این١٠٨
ای آمریکا بوده است، دولت چین توامان با حاک�ن عربستان نیز مراودات اقتصادی و نظامی نزدیکی پی�ن منطقههمترین اصلی

ستان نظامی حاکم بر پاک-برقرار کرده است. از سوی دیگر، دولت عربستان نیز از گذشته تا امروز ارتباط نزدیکی با دستگاه سیاسی
ی نزدیک در همکاری نزدیک با حاک�ن های امنیتی آمریکا در گذشتهیست که سازمانداشته است. و امروزه بر کسی پوشیده ن

 سعودی، پاکستان را به پایگاهی برای پرورش و گسرتش بنیادگرایی سنی بدل ساختند.

ری اشاره توان به سفر اخیرمقامات ارشد سعودی به چین و عقد قراردادهای چندده میلیارددال ترین �ونه، میعنوان تازه. به١٠٩
کم کرد. اگر این مساله را درکنار قراردادهای نظامی کالن دولت ترامپ و سپس دولت پوتین با عربستان سعودی قرار دهیم، دست

های بزرگ در برخورداری از منابع اقتصادی جهان از حق انحصاری برخوردار نیستند، بلکه رسیم که قدرتبه این نتیجه می
هایی متفاوت) بین حریفان به اشرتاک کند که امکان این برخورداری (گیریم در مقیاسایجاب می بندی به قواعد منازعهپای

ترتیب از وابستگی محض به یک قدرت کوشند بدینهای استبدادی کشورهای پیرامونی هم میگذاشته شود. ضمن اینکه دولت
 جهانی اجتناب کنند.

رضورت رویارویی و شود: دولت ایران بهیم این امیدبسنت چنین ظاهر میحد اکسرت» امپآنتی«های . نزد برخی از گرایش١١٠
های شود مسیر سیاستتدریج وادار میناخواه و بهجویی امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه، خواهایستادگی در برابر سیطره

 یابِی نیروهای چپ ویاسی الزم برای میدانی اجت�عی و سدارانه را در پیش بگیرد که این امر زمینهطلبانه و ضدرسمایهعدالت
ای کوبا یا تواند به الگوی خاورمیانهآورد؛ یعنی ایران در همین مسیر میرشد و گسرتش نهضت سوسیالیستی در ایران را فراهم می

ید، ضدیت با آمریکا رسرسد به  های سوسیالیستی و در بسرت جنگیال بدل شود (ظاهراً فرض بر این است که اگر کوبا از داعیهونزو
گرفنت مسیری سوسیالیستی برای تواند به شکلروسیه هم می-ضدیت با آمریکا در بسرت تنازعات موجود بین آمریکا و قطب چین

 ی ایران بیانجامد).جامعه
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گذاشته است؛  اش رسپوشای فرافکنانه بر تضادها و معضالت جامعه و بحران ناکارآمدیرویه
های کالن اقتصادی و سیاسی، گیریها و جهتگری در ساحتموازات بسط نظامیهج) ب

�بیش نزدیک های اقتصادی جامعه را قبضه کرده؛ و د) با برقراری وضعیتی کمنابع و رشیان
فضای خفقان سیاسی را متدید و تشدید کرده است و  می،ییک وضعیت اضطراری دا

های اش را حذف و رسکوب �وده است. دولتسیاسی طریق با سهولت بیشرتی مخالفانازاین
 الف) دستاویزی برای زدن به آن:متوالی آمریکا نیز با توسل به این جدال و دشمنی و دامن

مشی و تداوم خط خود در خاورمیانه فراهم وپولتیکهای ژئمتدید حضور نظامی و دخالت
ای خود اند؛ ب) متحدان منطقههگری در حیات اقتصادی آمریکا را توجیه کردمسلط نظامی

های الزم برای تشدید جنگ تسلیحاتی در منطقه را فراهم اند و زمینهرا علیه ایران برانگیخته
اند؛ ج) از ی اقتصاد نظامی آمریکا کمک رساندهترتیب به تداوم چرخهاند و بدینساخته

پوش نهاده و �ایش رویارویی با رش جمهوری اسالمی بر تضادهای سیاسی خویش رس
 اند.و جهانی خویش را ترمیم کردهمرشوعیت داخلی 

های هر دو سوی منازعه بسیار بیش از آنچه ها، دولترغم این رویاروییحال، و بهدرعین
ی این مذاکرات و اند: از میان همهو اهل مذاکره بینکنند واقعرسد یا وا�ود مینظر میبه

گیت (متدید مدت اند: ماجرای ایرانتاکنون عیان شدهها ازجمله موارد زیر همکاری
خواهان)؛ ماجرای های انتخاباتی جمهورینفع رقابتگیری وابستگان سفارت آمریکا بهگروگان

کنرتا یا صادرات تسلیحات آمریکایی به ایران در خالل جنگ با عراق؛ همکاری با دولت ایران
دولت اوباما با �ایندگان حاکمیت  یمذاکره بوش در جریان تهاجم به عراق و افغانستان؛

 ای (برجام).ز انعقاد توافق هستهایران پیش ا
واقع نه قصد نابودی هم را دارند، و نه توان این کار را ها بهجان کالم این که امپریالیست

ستیزی و رقابت امتیازستانی و امتیازگیری دارند؛ بلکه در یک جریان دایمی و سیال از هم
ی وخون هم تغذیه کنند، بلکه رصفاً بر رس نحوهها بنا نیست از گوشتر دارند؛ چون آنقرا

وانگهی حاکمیت ایران نیز بنا به موقعیت عینی  ١١١.وخون جهان رقابت دارندتقسیم گوشت
واقع هنوز متامی اش دری اقتدارطلبیطلبانهی خویش و نیز بنا بر ماهیت فرصتشکننده

های پرشور رغم داعیهرس خویش خراب نکرده است؛ بلکه بههای آشتی را پشتپل
ی چشمی هم به مذاکرات محتمل آتی دارد ایدئولوژیک و منازعات پرتنش دیپل�تیک، گوشه

دریغ به کم درهای اقتصاد کشور را بیهای اخیر برای آشتی با عربستان) و دست(نظیر تالش
روشنی نشان داده است که برای یران بهروی رشق و غرب عامل باز گذاشته است (رژیم ا

ر رس های بزرگ جهانی بهای دایمی قدرتدهند که رویاروییخوبی نشان میرویدادهای تاریخی هفتادسال گذشته به. ١١١
ی های دایمی در عرصهموازات کشمکشچگونگی بازتقسیم منافع مادی و ژئوپولتیکی و یا حفظ و بازآرایی هژمونی جهانی، به

هایی که بسته به دینامیزم تحوالت یابند؛ جنگهای سوم تجلی میهای نیابتی در رسزمیناملللی، گاه در قالب جنگدیپل�سی بین
زمان) در مناطق و کشورهای مختلف جهان طور متناوب (و گاه همای و امور حادث تاریخی، بههجهانی در سطوح ملی و منطق

ها ی امپریالیسم (و قوای امپریالیستی)، این جنگها از مقوله«امپآنتی«آمیز که در چارچوب درک تقلیلدهند. حال آنروی می
ترین تجلی تاریخی امپریالیسم (آمریکا) تلقی ای برای تضعیف قویههمچون عرص ، بلکه»مندانقدرت«کُِش سان بازی مردمنه به

 شوند.می
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تواند چوب حراج بر منابع ثروتی بزند که به خود او راحتی میتضمین ثبات قدرت خویش به
 تعلق ندارد).

 ی کارگری مبارزات اصیل طبقه. اسطوره۶

ی کارگر به ایران این است که تا زمانی که طبقه امپکی از محورهای استداللی چپ آنتیی
یابی ها به امکان هژمونیی آنواسطهو به هربی منسجم دست نیافتهتشکیالت و ر یک 

ماه دست نیافته است، رویدادهایی از نوع خیزش دیی مبارزات اجت�عی سبی بر گسرتهمنا
ها »امپآنتی«زا هستند. تصور عمومی مثر و حتی آسیبشکل، بیای بیهای تودهجنبش ۹۶

شکل و اعت�دناپذیر دارند، ای در رشایط فعلی ماهیتی بیتودهبر این است که اعرتاضات 
ی یافتهی کارگر در آنها حضور ملموس یا مسلطی دارد و نه نیروهای سازمانچراکه نه طبقه

دهنده نفوذی در تعیین یافته و سازمانگری سازمانلحاظ گفت�ن سیاسی و دخالتچپ به
ی واسطهای بههای تودهبنابراین، این خیزش ها دارند.وسوی کالن آنخط مشی و سمت

ی یابند. در اینجا نکتهوسویی خطرناک مییابی جریانات ارتجاعی، سمتیامکان هژمون
ی کارگر و ها بنا به تصور خاص و استعالیی خویش از طبقه»امپآنتی«اساسی آن است که 

 ه توانناقضی بطرز متگی سیاسی، بهی سوژهنوع درک محدود و جزمی از مقوله
مندی ها الیهمعنا که آنگیرند؛ بدینی مردم باور ندارند یا آن را نادیده میسازی تودهدگرگون

های وارد بر آنان، و پوشانی عینی ستمی هستی اجت�عی فرودستان و همتنیدهدرهم
آنان را  های انتقادیها، نیازها، مطالبات و آگاهیپوشانی سوبژکتیو نارضایتیدرنتیجه هم
گی تغییر اجت�عی در ذهن دارند، ها از سوژهرو الگویی که آنگیرند. از ایننادیده می

ی کارگر ی طبقهبند ثابت آن درکی بسته از مقولهالگویی خطی و غیرواقعی است، که ترجیع
ای و ها باور چندانی به امکانات سیال فرآیندهای اعرتاضی تودهاست. ضمن اینکه آن

ی درونی این فرآیندها در پروش و رشد سوژگی سیاسی ندارند؛ یعنی رسنوشت هر زایندگ
کم در ها دستدهند. از همین رو آنی عزیمت آن تقلیل میفرایند اجت�عی را به نقطه

ی سوژه«ی کارگر در سطح سیاسی) و در غیاب آن چنین رشایطی (ضعف عمومی طبقه
کنند: خواه جستجو می» باالدست«ورزی را در ی سیاست و سیاست، عرصه»سیاسی آرمانی

نیت برای های درونی خویش (نه از رس حسنهای حاکمیتی که بنا به رضورتدر سیاست
طلبی قوای ی تاریخی حفاظت از کشور در برابر زیادهکارگران یا رسنوشت کشور) وظیفه

قدرمتندی مثل چین  ایای کشورههای منطقهامپریالیستی را برعهده گیرد؛ و خواه در سیاست
 و روسیه.

کم نزد بخشی از نیروهای چپ بدیهی عمده نهفته است که دست فرضجا دو پیشدر این
 �ایند:می

کارگر و مبارزات طبقاتی به بخش محدود کارگران تولیدی ی طبقهیکی محدودسازی 
د و تعمیق ی طبقاتی باید از رشخصوص در صنایع بزرگ. تصور بر این است که مبارزهبه

هایی از اعرتاض رویه پیرشفت تدریجی مبارزات این اقشار کارگری حاصل شود. بنابراین،
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شکل و واجد صالحیت برپا شوند، هایی بیای به ستم اقتصادی که از جانب سوژهتوده
ماه که ترتیب، معرتضان خیزش دیرسند. بدیننظر میمثر بهکم مخل و بیمشکوک یا دست

شدگان اجت�عی هستند، فاقد صالحیت راندهحاشیهومان اقتصادی و تواماْن بهاً محر تعمد
 گیرند.سوژگی سیاسی در معنای مورد نظر این گرایش مشخص قرار می

توانند در شکل ناب و ای لزوماً میهای سیاسی تودهدیگری، این تصور که گویا جنبش
ی صل شوند: پیرشوترین بخش طبقهمطلوبی که تصاویر ذهنی کالسیک ما از آنها دارند حا

های این طبقه و دیگر ستمدیدگان را حول مبارزات آید و سایر بخشمیدان می کارگر به
سازد. در عمل اما بنا به شواهد تاریخی متعدد آورد و رادیکالیزه میخویش گرد می

 ی رسراستیکم از چنین الگو ریزی نیستند یا دستای قابل برنامههای اعرتاضی تودهجنبش
 کنند.تبعیت �ی
هایی از آن (نه لزوماً تحت همین های ورکریستِی بخشرغم داعیهبه» امپآنتی«پس چپ 

فقط با درک محدود ی کارگر باور چندانی ندارد. این امر نهنام)، به عاملیت و سوژگی طبقه
ی کارگر و مفهوم سوژگی سیاسی پیوند دارد، بلکه بخشا ناشی از درکی از مفهوم طبقه

دهی و اعتالی بدیل حزب کمونیستی و نقش محوری آن در سازمانبی افراطی از جایگاه
شود که در غیاب رشایط سیاسی جنبش کارگری است. چنین درکی نهایتاً به اینجا ختم می

معنای عدم الزم برای پیدایش یک حزب کمونیست منسجم و پر نفوذ (که از دید آنان به
د به جستجوی نیروی دیگری برای مقابله با امکاِن اعتالی سیاسی جنبش کارگری است)، بای

رسد که در وضعیت کنونی ایران، چنین نیرویْی خوِد نظر میپیرشوی امپریالیسم برآمد. به
طور کلی حاکمیت باشد. ترج�ن چنین سیاستی آن خواهد بود که کارگراِن فعلی یا به

های حاکمیت بر سیاستای که فرودستان و ستمدیدگان جامعه با متامی مشکالت ُخردکننده
طور مداوم برای تغییر ها تحمیل کرده است، و با متام مبارزات پراکنده و نابرابری که بهآن

حال خود رها شوند، چون فاقد آن قابلیت دهند، در عمْل بهوضعیت خویش انجام می
 شوند. پس، در امتداد پیامدهای چنینتلقی می» تراهداف بنیانی«سوژگِی الزم برای 

شویم که اگر سیاسِت چپ اساساً بناست معطوف به تأمین رهیافتی، با این پرسش مواجه می
ی هدِف آن شامل چه کسانی صورت جامعهتری برای جامعه باشد، در اینزیست انسانی

این خواهد بود که درست برای دگرگونی آتی » امپآنتی«است؟ یک پاسخ محتمل چِپ 
برای جلوگیری از بدترشدِن وضعیت کنونی آنان، نخست وضعیت زیستی کارگران، و حتی 

ها بر اقتصاد (ازجمله اثرات تحریم تاریخی بحرانی کنونی-وضعیت سیاسیالزم است که از 
باید با عامل اصلی آن یعنی امپریالیسم مقابله کنیم. در کشور) خارج شویم و لذا نخست می

های خارجی و داخلی با وقوع بحران ی حیات جمهوری اسالمیپاسخ باید گفت که تاریخچه
ها به ای بحرانهای متوالی (و موازی) و فرافکنی دالیل ریشهو حرکت سیال در بین بحران

های تنیده است. درنتیجه، همزیستی با تضادهای ساختاری و بحرانعوامل بیرونی درهم
ست که حاکمیت ایران هایی اها یکی از قابلیتی بحرانگرانهها و مدیریت رسکوبپیامد آن

برای ماندگاری خویش پرورش داده است. وضعیت کنونی هم خارج از این بسرت تاریخی جای 
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های اخیر با دولت آمریکا مفری بوده است برای گریز حاکمیت از های سالندارد: تنش
حال موقعیت امعه؛ که درعینهای اقتصادی و اجت�عی کنونی جهای داخلی بحرانریشه

فراهم آورده است برای بسط قدرت حاکمیت در جهت اقتدارگرایی فزآینده،  مناسبی
روست که های مکمل آنها. از همینخواریهای اقتصاد و سیاست، و رانتسازی عرصهنظامی

خوبی سازی حاکمیت بههای امپریالیستی دولت آمریکا همواره با بحرانآفرینیتنش
های امپریالیستی آمریکا علیه پیشربد سیاست واقع،به ١١٢.شودبندی شده است/میمفصل

بود/نیست. پس، به پذیر �یسادگی امکانهای حاکمیت بهسازیمردم ایران بدون بحران
ی کارگر و انبوه محرومان اقتصادی ایران نبایستی نشانی غلط داد: دشمن اصلی در طبقه

 خانه است.
ان و اکرثیت فرودست جامعه با پیامدهای های بحران کنونی ایران، که کارگر در واکاوی ریشه

بیرونْی) پیش از » دشمن فرضی«جای تر آن است که (بهاند، شایستهی آن مواجهُخردکننده
فقط از نه ١١٣.ی نولیربالیسم در اقتصاد کشور ارجاع دهیمهرچیز به تعمیق و بسط پروژه

پیوند دارند، بلکه  حوزه رو که بسیاری از مصایب زیستی و معیشتی مردم با همینآن
دشمنان («این دلیل که در این حوزه دو نیروی ضدمردمِی داخلی و خارجِی همچنین به

گیرند تا خوبی در کنار هم قرار میشان بهجویانههای ستیزهرغم داعیهمردم) به» واقعیِ 
مهمی  هایبیان دیگر، بسط مناسبات نولیربالی یکی از حوزهرسمایه نفس بکشد و ببالد. به

ی خویش) در هم ادغام است که دو نیروی امپریالیسم و استبداد (هر یک با منافع ویژه
منظر، امپریالیسم برخالف  شوند. از اینسازوکار مرکب واحدی بدل می شوند و بهمی

ی ایران نیست؛ بلکه بخشا در های موجود دیگر یک دشمن بیرونی برای جامعهباز�ایی
م جاری است و حاک�ن داخلْی رصفا پاسداران بومی نظمی هستند که تاروپود زندگی مرد

امپریالیسم (درمعنای عام) تحمیل و تضمین آن در مقیاسی جهانی را برعهده داشته است. 
به میلیتاریسم و درهمین راستا تقلیل  همین دلیل، فروکاسنت امپریالیسمدرست به
خطای گزاِف شناختی است، بلکه تحریف فقط یک ستیزی به آمریکاستیزی نهامپریالیسم

کشان در سازی کارگران و زحمتتواند به گمراهست که میهای جهان امروزیواقعیت
گیری و ناپذیری بر جهتصورت تأثیرات جربانشان بیانجامد، که دراینشناسایی دشمن واقعی

ه چگونه احزاب و یاد بیاوریم کخصوص وقتی بهوکیف مبارزات طبقاتی خواهد داشت. بهکم

مشی امپریالیستی ست و هم برای خطآفرینی و دیپل�سی بحران هم برای تداوم حاکمیت ایران کارکردی رضوری. بحران١١٢
 دستگاه حاکم آمریکا.

ی نولیربالیسم فقط عواقب مخرب [و مستقیم] فریبانهی انحصاری تحت پوشش عوامگذاری مالی و پیشربد نظریهسیاست. «١١٣
کردن اقتصادی در بر ندارد. [بلکه] جابجایی طبقات اجت�عی و گسرتش کمی طبقات میانی، سوپاپ اطمینان مناسبی برای خاموش

امید طبقات و اقشار بیبرای گریز از منجالب زندگی فقرزده و  ی فردیمبارزهی تبلیغ ایدئولوژیک طبقات پایینی و ایجاد زمینه
های شود که از همبستگی طبقاتی دست بکشند و خود را از این الیههای مردم قبوالنده میتوده طریق] بهپایینی است. [بدین

داری کنونی کمرت از متام ی اجت�عی رها سازند. اهمیت [پذیرش عمومی] چنین دروغ ایدئولوژیکی برای سیستم رسمایهشدهنفرین
ی گرانهی پیشربد سیاست رسکوبسازی اجت�عی و طبقاتی، رشط اولیهی امتی ایاالت متحد و یارانش نیست. [چون] آرامانهزرادخ

چپ در خاورمیانه: چشم انداز «برگرفته از سیاوش محمودی و ه�یون ایوانی: ». املللی استهای ملی و بینطبقاتی در عرصه
 .۱۳۹۲، گفتگوهای زندان، اردیبهشت جلد دوم -»های پیِش روجنبش دادخواهی و چالش«، منترششده در »رهایی

http://dialogt.info/wp-content/uploads/2016/02/Dialog_12_Chalesh_ha.pdf
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های نظام سیاستهای چپ در مقاطع مهمی از تاریخ جهان طبقات کارگر را به پیادهسازمان
گری ناسیونالیستی کارگران و های نظامینوایی با طبلناسیونالیستی بدل کردند و حتی با هم

 های خونین نربد رودرروی هم قرار دادند.ها را در میدانتوده
گری پیشربد نظامی -بنا به شواهد متعدد تاریخی-اید خاطرنشان کرد که راستا بیندر هم

امپریالیستی اغلب با تقویت ایدئولوژی ناسیونالیسم همراه بوده است. بنابراین، موفقیت 
های اقتصاد و گری بر ساحتگری، تنها وابسته به تحمیل نظامیامپریالیسِم متکی بر نظامی
گری و تسلط نظامیان بر ساختار قدرت به نظامی های کالنسیاست (تخصیص بودجه

ی کارگر بومی در دستگاه وادغام طبقهسیاسی) نیست، بلکه همچنین وابسته به میزان جذب
 ای در آن دارد.�ن جایگاه ویژهگگری است، که ناسیونالیسم بیایدئولوژیک مقوم نظامی

ی وقتی مشخصاً بر موقعیت طبقههای بحران کنونی ایران، از سوی دیگر، در واکاوی ریشه
های اخیر تشدید رشایط کارگر متمرکز شویم با این روند آشکار روبرو خواهیم شد که در سال

بار کارگران و مزدبگیران به موازات افزایش مشهود مبارزات و اعرتاضات زیستی و کاری اسف
عنوان عنرص واره بهحال، نیروی رسکوب همبوده است؛ ولی درعینها همراه ی آنپراکنده
بار گرفنت تشدید موقعیت رنجها با نادیدهی نهایْی غالب بوده است؛ یعنی دولتکنندهتعیین

یه تاً به منافع رسمای آنان و رسکوب اعرتاضات متعدد کارگری، نهایکارگران و نارضایتی گسرتده
 ند برای بسیاری از کارگراناند. این رو داران) وفادار بودهرسمایه» وکارای کسبرونق فض«(یا 

شان شان و ناکامی نهاییروشن ساخته است که دلیل ضعف نسبی آنان در احقاق حقوق
های کارگری و حتی امکانات ی حاکم، فقدان تشکلهای تحمیلی طبقهدرمقابله با سیاست

گران و یابی است. درنتیجه، مناسبات نولیربالی، فارغ از پیامدهای آنها بر زندگی کار تشکل
جا کارگران اند. در اینرح�نه پیرشوی کردهمهابا و بیکشان، بیمزدبگیران و زحمت

شوند ی حاکم بر ایران مواجه میدارانهاالصول با وجه دیگری از وجوه مناسبات رسمایهعلی
که ه�نا تحمیل و تضمین قهرآمیز ستم طبقاتی است؛ فرآیندی که پویش و دوام آن بدون 

زوکارهای استبدادی و خفقان سیاسی ممکن نیست. بنابراین، وقتی چپ وجود سا
کند، ولی همزمان استبداد را بنا به های ورکریستی خود تاکید میایران بر گرایش» امپآنتی«

دور ها بهکند که فرسنگگذارد، رویکرد بسیار متناقضی را �ایندگی میموقعیت در پرانتز می
واقع، معنای گران و ملزومات مبارزات طبقاتی آنان است. بههای زیستی کار از واقعیت

ی طبقاتی را کارگران ایران، تا اطالع ثانوی مبارزه«ی این رویکرد متناقض چنین است: فرشده
برای چه «اما پرسش این است که ». تری وجود دارد!های مهمتعطیل کنید: فعالً رضورت

چیست و ناظر بر منافع چه اقشاری از جامعه  هارضورت ؛ یا مبنای وجودی این»کسانی؟
 است؟

 ١١٤»بلوک تاریخِی فراملی«ی ی امپریالیسم، نظریههای متاخر در تحلیل مقولهیکی از نظریه

114. Transnational historical bloc.
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ای است برای بوده است، که شالوده ١١٥املللیی بیندارانهتالف طبقاتی رسمایهبر بسرت ائ
نام گرفته است. برای بحث  ١١٦»خِی فراملیماتریالیسم تاری«رهیافتی که در ادبیات آکادمیک 

مناسبت نیست که از این منظر نیز تشدید پیامدهای مناسبات امپریالیستی بر حارض بی
 ایران را مورد مالحظه قرار دهیم.موقعیت کنونی کارگران 

ابزار نظری مفیدی برای بازبینی پیوند امپریالیسم و ستیز  این نظریه«
د. در این چارچوب نظری، صحبت از جهانی کنطبقاتی جهانی عرضه می

ی جهانی یا فراملی تحت ح�یت یک دستگاه است که در آن یک طبقه
سیاسی و قدرت نظامی فراملی منافع خویش را در مقیاسی جهانی و 

دهد. بنابراین، ستیز طبقاتی در قیمت منافع پرولتاریای جهان بسط میبه
شود. در قلب راملی تبدیل مییک سطح ملی به ستیز طبقاتی در سطحی ف

جای دارد که برمبنای آن » یهژمون«پردازی گرامشی از این تحلیل مفهوم
تالف جدید و بسط منافع آن ازطریق تولید و بازتولید ایدئولوژی حفظ ائ

 ١١٧.»شودانجام می ی مسلط و سیادت فرهنگی آنطبقه
داران، دستگاه مرکب از رسمایه» بلوک تاریخیِ «های گرامشی، در سطح ملی، بنا به آموزه

کند تا هژمونی ، با طبقات فرودست مذاکره و همسازی می»روشنفکران ارگانیک«دولتی و 
ند. بدیهی نترتیب حفظ ساختار سلطه و بازتولید آن را تضمین کد و بدیننکلی را حفظ �ای

رزمنده)  هایهایی از سوی فرودستان (تودهاست که هژمونی بورژوازی گهگاه با چالش
کوشد خشم و مخالفت هایی میشود؛ بلوک تاریخی برای رویارویی با چنین چالشمواجه می

وادغام کند. ی تغییراتی اندک در ترتیبات اجت�عی و اقتصادی جذبواسطهفرودستان را به
دارانه، بلوکی تاریخی در سطح جهانی شکل شدن مناسبات رسمایههمین ترتیب، با جهانیبه

هایی است که های امپریالیستی و رویارویی با چالشی آن تسهیل سیاسترد که وظیفهگیمی
ها و سازوکارهای آن که امپریالیسم در متامی شکلگیرند؛ چرای آن قرار میپیشاروی سلطه

های انباشت جهانی است. قدرت این ها با اسرتاتژیی مسلط برای مهار مخالفتنهایتاً شیوه
یاری طیف جدیدی از روشنفکران ی تاریخی معارص بسیار عظیم است و از همبلوک در دوره

پردازی و ساختاربندی یک نظم هژمونیک خوبی برای نظریهارگانیک برخوردار است که به
ها و اصطالحات ایدئولوژیک برای مثال، رواج انگاره ١١٨.اندفراملی تعلیم و پرورش یافته

دهد که ، نشان میی ایراندر سپهر عمومی جامعه» ادآزادی و بازار آز «پربسامدی مثل پیوند 
اش عمالً در خدمت هدف یا ضداستکباری های ضدغربیرغم داعیهحاکمیت ایران به

115. International capitalist class alliance.

116. Transnational historical materialism (Murphy, 1994; Augelli and Murphy, 1998; Cox, 1981, 1983, 1993;
Gil 1990, 1993, 1995, Rupert, 1995; Robinson, 1998, 2001). 

117. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt. 

 . اقتباس از ه�ن منبع.١١٨
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بوده است. در این » هژمون آنساختاربندی جهان بر مبنای تصویر نیروی «امپریالیستی 
ی بخشی از روشنفکران مثابهی حاکم بر ایران، همزمان بهفرآیند، روشنفکران ارگانیک طبقه

جا ختم همینکنند. اما مساله رصفاً بهاند/میعمل کرده» بلوک تاریخی فراملی«ارگانیک 
تلویحا یا ترصیحا  ایران» امپآنتی«هایی نظیر آنچه بخشی از چپ شود؛ بلکه دیدگاه�ی

رغم اینکه کند، بهی طبقاتی طرح میی ضدامپریالیستی بر مبارزهدرخصوص تقدم مبارزه
دارانه های ضدرسمایهها جایگاه سیاسی و نظری خود را چارچوب سنتحامالن این دیدگاه

 کنند، ولی در عمل در امتداد رویکرد بلوک تاریخی جهانی و روشنفکران ارگانیکتعریف می
ی اختالالت و دارانههای رسمایهتر دوم نیز خاستگاهی کالنگیرد. چرا که این دستهآن قرار می

دهند و از منظری ها تقلیل میهای موجود در نظم جهانی را به رویارویی دولتتنش
گری و و غیره) نهایتاً گفت�ن نظامی» بسط دموکراسی«گری برشدوستانه؛ متفاوت (دخالت

ی اخیر در منازعات جاری نه در که این دستهکنند. اینمحوری را تقویت میلترویکرد دو 
ایستند، تغییری در این واقعیت غربی می سمت حاکمیت ایران، بلکه در سمت قدرت

راستاست؛ ی نامتجانس در این موضوع مشخص همدهد که رویکردهای این دو دسته�ی
ی زدایی از طبقهکنند که ضمن فاعلیتویت میناخواه روندی را تقچون هر دو طرف خواه

کارگر (و دیگر محرومان و ستمدیدگان) و رشد ناسیونالیسم، درنهایت رسنوشت آنان را 
ی تاریخی چنین رویکردی سازد. �ونههای ارتجاعی (داخلی یا خارجی) میی قدرتبازیچه

ی ایران در حزب توده نسبت به جنگ و امپریالیسم، و مازاد آن در سیاست کارگری، نزد
 گ ایران و عراق قابل مشاهده است:های پس از آغاز جنسال

دفاع از میهن انقالبی در جنگ عادالنه بر ضد رژیم صدام حسین و برای «
... دهقانان! برای دفاع از میهن خود، زیر فرمان سپاه پاسداران رشکت کنیم!

نهادهای انقالبی اعالم به  مسلح شوید و آمادگی خود را برای رشکت در نربد
ی ضدانقالب هبه اعتصاب و تحصن و درگیری، توطئ کشاندن کارگران  کنید!...
 ١١٩»است.

بندی مبارزات سیاسی، جان کالم اینکه، نیروهای چپ در ساحت تعیین اسرتاتژی و اولویت
 ١٢٠؛لزوماً با یک دوقطبی فرضی از مبارزات طبقاتی و مبارزات ضدامپریالیستی روبرو نیستند

های مهم دیگری هم برای اند (گو اینکه مولفهبستهرضورتاً هم نشان دادیم که این دو مولفه
های آزادی و برابری مبارزات چپ وجود دارد). تفکیک نادرست و انتزاعی میان مقوله

های سوسیالیستی گذشته اغلب این پیامد های غالب بر سنت(عدالت اجت�عی) در جریان
است که استبداد (رسکوب آزادی) آماج اصلی مبارزات کمونیستی تلقی مخرب را داشته 

                                                 
- ی چهارمصورارسافیل هفتگی؛ ش�ره«. برگرفته از: ه�یون ایوانی: ۱۳۶۰، ارگان حزب توده، نهم فروردین »مردم«ی . نرشیه١١٩

 .۱۳۹۸، نتار�ای گفتگوهای زندا، ۱۳۶۰فروردین  ۲۸تا  ۲۲رویدادهای 

ها زخم برداشته است: خواه گرایش افراطی به سویه به هر یک از این مقوله. پیکر مبارزات تاریخی چپ از نگاه یک١٢٠
گرایانه به سویه و تقلیلگریزی)؛ و خواه نگاه یکسونگری برآمده از آن (نظیر روشنفکرستیزی و نظریهو یک» ورکریسم«

 ».آنتی امپریالیسم«امپریالیسم در لوای 

http://dialogt.de/2019/7535/
http://dialogt.de/
http://dialogt.de/
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ی طبقاتی تلقی نشده است. بر ماندگاری از مبارزهخواهی عنرص دروننشده است یا آزادی
بردن تاکتیکی به دامن استبداد برای مواجهه با خطر مبنای چنین بینشی، مسیر پناه

بخش  ۵۷های مقطع پس از »امپآنتی«ا اگر شود. امامپریالیسم تا حد زیادی تسهیل می
های کارگری را در کنار خود داشتند، امروز ولی مجبورند بزرگی از کارگران پیرشو و تشکل

تر کارگران از رضورت تاکتیکی (یحتمل با اکراه و ناخشنودی) به بهای فالکت و رسکوب شدید
 اع کنند.(ی فرضی) با امپریالیسم دفهمراهی با حاکمیت در مبارزه

 بندی. جمع۷

ی عزیمت آن رویارویی انتقادی با رویکرد چپ ی اصلی تالیف  این منت یا نقطهانگیزه
ی روند حاد تحوالت سیاسی واسطههای اخیر بهایران بود؛ رویکردی که در سال» امپآنتی«

است  ای بار دیگر در فضای سیاسی چپ ایران حضور مشهودی یافتهمنطقه داخلی و بحران
حال، تقارن تاریخی این رویکرد با تشدید شود)؛ درعینی ناهمگن را شامل می(گرچه طیف
های متناظر آْن نشان از ستیزِی حاکمیت ایران و سیاستاصطالح امپریالیسمگفت�ن به

های گیریموقعیت تاریخی خطیری دارد که نیروهای چپ ایران را بار دیگر در بزنگاه موضع
) قرار داده است. ۵۷ی پساهای درونی (ه�نند تجربهفو درنتیجه تشدید شکاکننده تعیین

گیری سیاسی و عملی متنافر نیروهای چپ خطیربودن این موقعیت مشخصاً در موضع
اش از آن رخداد معین فراتر رفته و �ایان شد، ولی دامنه ۹۶ماه نسبت به خیزش دی

ویدادهای مربوطه، �ودهای هرچه حادتر و موازات تشدید وضعیت بحرانی ایران و ر به
ی اصلی باور این منت دشوارههای نیروهای چپ یافته است. بهها و واکنشتری در کنش�ایان
ی ترکیب مبارزات های درونی چپ در رویارویی با موقعیت یادشده، نحوهچالش

امپریالیستی ی ضدطور خاص) با مبارزهتی (بهی طبقاطور عام) و مبارزهضداستبدادی (به
ی تهاجمی ایاالت متحد آمریکا نسبت به حکومت ایران و تشدید است، که با تشدید رویه

ی اصلی همین دلیل، هستهتری یافته است. بههای اقتصادی اهمیت هرچه ملموستحریم
ها از این مقوله بوده است؛ »امپآنتی«ی امپریالیسم و نقد درک این نوشتار واکاوی مقوله

های های نظری استداللای از بنیانعمده واینکه برای حفظ پیوستار روایی بحث، بخشگ
(میلیتاریسم  ۲های امپریالیسم) و ی نظریه(مرور فرشده ۱های شده در منت، در پیوستطرح

که اغلب خطوط استداللی این مقاله بدون و امپریالیسم) گنجانده شده است، طوری
 ١٢١.پشتوانه خواهند بودهای آن، تاحدی بیپیوست

های اصلی ی این منت (یک تا چهار)، ضمن برشمردن استداللهای اولیهدر بخش
جای » های پروغربچپ«ی ها در گسرتههایی که از منظر آنها علیه گرایش»امپآنتی«

هایی برای ی انتقادی با چنین دیدگاهگیرند، کوشیدم نشان دهم که چرا امروز مواجههمی
های چپ برخالف این تصور رایج که ش�ر نیروهای حامل دیدگاه وری است؛چپ رض 

 کنم.ها را به مخاطب عالقمند توصیه می. خواندن این پیوست١٢١
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ی این نوشتار آن بوده کند، داعیهها را ناچیز تلقی میی نفوذ گفت�ن آنیا دامنه »امپآنتی«
ها و بریم و بنا به ریشهرس میاست که بنا به موقعیت تاریخی خاصی که در آن به

سنت چپ در ایران، چنین رویکردی از بسرت عینی بسیار  گیریهای تاریخی شکلزمینه
میانجی این موقعیت تأکید کردم که اساساً مساعدی برای گسرتش و تکثیر برخوردار است. به

بندی ی مفصلی امپریالیسم و نحوهی چپ ایران بازنگری انتقادی در مقولهبرای متامی پیکره
عنوان ی ایران بهای رضوری است، چرا که جامعهههبخْش مواجی رهاییآن در اسرتاتژی مبارزه

تأثیر مستقیم داری همچنان و بیش از گذشته تحتی نظام رسمایهکشوری در حاشیه
ای که تداوم ی سازوکارهای عام سلطهواسطههای امپریالیستی قرار دارد: خواه بهتکانه

ی روابط قدرت واسطهبهکنند؛ خواه ی ناموزون را بر اقتصاد جهانی تحمیل میتوسعه
ی خاورمیانه) را مستقیمی که تحوالت سیاسی مرتقی در کشورهای جنوب (ازجمله در منطقه

دلیل درگیری عینی جامعه با معضل کنند؛ خواه بهنفع تسلط جریانات ارتجاعی سد میبه
ای هی عرصهیندهشدِن فزادلیل نظامیامی؛ خواه بههای اقتصادی و تهدیدهای نظتحریم

عنوان دلیل گسرتش بنیادگرایی اسالمی (بهسیاست و اقتصاد به زیان مردم؛ و خواه به
های امپریالیستی) که مردم ایران نیز ه�نند بسیاری از ای مدرن و مرتبط با سیاستپدیده

 اند و هستند.ک آن بودهجوامع خاورمیانه در معرض پیامدهای ملموس رشِد خطرنا
نسبت به تحوالت جاری » امپآنتی«در نقد رویکرد اسرتاتژیک چپ در بخش پنجم نوشتار، 

های چندگانه ولی امپریالیسم، استدالل یی آنان با مسالهی مواجههایران و خاورمیانه، و نحوه
ای الجرم با تالش نیروهای ی زیر را طرح کردم: الف) هر تحول سیاسی کالن و تودهبستههم

بر روند رویدادها همراه خواهد بود، درنتیجه وجود چنین امپریالیستی برای اثرگذاری 
ای نیست؛ ب) تقلیل معنی نفی تحرکات تودهبه ایی امپریالیستیگرانههای مداخلهتالش

مهلکی است  یهای ایاالت متحد آمریکا خطاهای عینی قوای امپریالیستی به سیاستمصداق
ی سوسیالیستی را به مشی مبارزهگرفنت بسیاری از واقعیات تاریخی، خطکه با نادیده

، به درکی داری به امپریالیسمفروکاسنت رسمایهدهد؛ ج) ایستادگی در برابر آمریکا تقلیل می
شود، و اینکه های امپریالیستی منجر میمضمون و اشکال سیاستکننده از نابسنده و گمراه

این ضعف نظری بخشا در سنت تاریخی غالب بر مبارزات سوسیالیستی گذشته ریشه دارد. 
داری و امپریالیسم، های رسمایهتنیدگیی برخی از درهمدر همین راستا، ضمن بیان فرشده

یسم را برشمردم و بر همین اساس، استدالل ترین کارکردهای امروزی امپریالبرخی از مهم
 گری در جامعهی نظامییندهی استبدادی، نولیربالی، و رشد فزای سازوکارهاکردم که غلبه
های امپریالیستی در ایران هستند؛ د) در های روشنی از نفوذ و تثبیت سیاستخود مصداق

ایران، کوشیدم » شدنایریهسو «سازی خطر های متکی بر برجستهواکاوی انتقادی استدالل
نشان دهم که این خطِر فرضی بیش از هرچیز با تداوم استبداد تهاجمی و متکی بر بسط 

ای علیه چنین وضعیتی؛ ه) مترکز بر ی تودهگری پیوند دارد، نه با مبارزهگری و شیعهنظامی
ظیر تهاجم ی آن (نگرانهویژه وجه نظامیهای امپریالیستی بهی مستقیم سیاستسویه

مند نظامی)، متکی بر درکی کلونیالیستی از امپریالیسم است، که نه فقط وجه نظام
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پذیرترین گری امپریالیستی را نیز به رویتگیرند، بلکه حتی نظامیامپریالیسم را نادیده می
ای جا در بررسی خطر تهاجم نظامی، با مرور فرشدهدهد. در اینی بیرونی آن تقلیل میسویه

ی تحوالت جمهوری اسالمی، نشان دادم که حاکمیت بنا بر خط سیر تاریخِی ر تاریخچهب
ای مسیر بسط اقتدار خویش طور فزآیندهاش بهگیری و قوامش و برای تضمین ماندگاریشکل

ماندگار آن است. سپس، از تالقی درون گری خصلتگرفته است که رشد نظامیرا در پیش 
بستگی این دو گرایش و زاِد امپریالیسم و همگری درونظامیاین رویکرد حاکمیت با ن

ی مردم ستمدیده ی آنها سخن گفتم؛ و بر این اساس، تقویت نیرو »سازنده«کنش برهم
گری (شامل مبارزات ضدجنگ)، و گسرتش و نظامیدرجهت مبارزات ضداستبدادی و ضد

های سیاست ترین شاخصهمرا م های منطقهارتقای آن در سطح همبستگی مبارزاتی ملت
ضدامپریالیستی معرفی کردم؛ و) گرایش رایجی در سپهر سیاسی ایران (ازجمله نزد چپ 

های رش امپریالیستی به ی چرخهایران) وجود دارد که برای خالصی از سیطره» امپآنتی«
» رضورِت «ویژه به د و درهمین راستا بهبندی ایران امید میبی فناورانهیامسیر فرضِی عظمت

رسد؛ و اینکه گرایش فوق با طرح دفاعی می-های نظامیپیرشفت ملی در ساحت فناوری
پوشانی پیدا حاکمیت هم» طلبی ملیعظمت«های ناخواه با طرحاندازی خواهچنین چشم

های دیگر کوشیدم نشان دهم که ای و استداللی تاریخی فناوری هستهکند. با ذکر �ونهمی
های دست طرحبُری در کار نیست؛ اینکه اینی یادشده مسیر میانز چرخهبرای خالصی ا

اند و خواهند بود، نه یابی حاکمیت بودهواقع مسیرهای عظمت، به»طلبی ملیعظمت«
ساز مردم و تقویت مندسازی جامعه؛ و اینکه جز تکیه بر توان دگرگونمسیرهایی برای توان

) راه دیگری برای رهایی در میان نیست؛ و رسانجام ز) ی آن (توا�ندسازی مردمجانبههمه
این نکته را برجسته کردم که تکیه بر تخاصم قطب رشقی قوای امپریالیستی (چین و روسیه) 

ی تهاجمی قطب آمریکا و متحدانش بر این تصور نادرست بنا شده است برای مقابله با رویه
آنکه ناپذیر است. حالغزشها واجد خصلتی لکه آنتاگونیسم بین امپریالیست

تبع آن در ی اقتصاد جهانی و بهها در عرصهی منافع امپریالیستهای فزآیندهتنیدگیدرهم
شود که قربانی ها منجر میهای آنهای ناگزیر در سیاستسازیامللل، به همسیاست بین

 ١٢٢.های حکومتی آنها) هستنداصلی آن، مردم کشورهای ضعیف (نه لزوماً دستگاه
های بخشی از ترین استداللای است از مهمبخش ششم این نوشتار بررسی انتقادی فرشده

ورزد. نشان دادم که منافع که همچنان بر عالیق طبقاتی خویش تاکید می» امپآنتی«چپ 
گری بیانجامد منافاتی اساسی دارد؛ های نظامیکارگران با هرگونه سیاستی که به تقویت رویه

تشدید محرومیت  گری که بههای مستقیم اقتصادی برآمده از نظامیاظ سیاستلحخواه به
دلیل رشد اقتدارطلبِی انجامند؛ خواه بهاقتصادی مستقیم کارگران و فرودستان اجت�عی می

ی جانبهاینک برای مثال، رسنوشت مردم افغانستان و جایگاه آتی طالبان در ساختار سیاسی این کشور در مذاکرات سه. هم١٢٢
جزایر و شود. همچنین است رسنوشت مردم سوریه، سودان، لیبی، الکا، روسیه و چین) تعیین میهای امپریالیستی (امریقدرت

های میان آنان رقم سازیها و همبستانهای بزرگ، نهایتاً در بدهی قدرتغیره، که در بسرت منازعات و تعامالت چندجانبه
 خورد.می



)۷۰( 

یابی و بسیج زیان امکانات تشکلگری که دستگاه رسکوب حاکمیت را بهی نظامیبستههم
دلیل تقویت سازد؛ و خواه بهپی�ن آنان) فربه میچپ همسیاسی کارگران (و نیروهای 

 گری است.م، که ذاتی بسط نظامیایدئولوژی ناسیونالیس
ناشی از » امپآنتی«رسد که بسیاری از خطاهای تحلیلی رویکرد چپ درمجموع، به نظر می

ی همراه های مهلکگراییبسنده بین برخی مفاهیم است که الجرم با تقلیل عدم متایزگذاری
دلیل اهمیت پرهیز از چنین خطاهایی برخی از یابد). بهشود (یا در این قالب تجلی میمی
داری و ش�ریم: عدم متایزگذاری بین دو مفهوم امپریالیسم و رسمایهاختصار برمیها را بهآن

ی دارانه به مبارزهی ضدرسمایهفروکاسنت دومی به اولی؛ و درنتیجه، تقلیل مبارزه
امپریالیستی؛ عدم متایزگذاری بین دو مفهوم امپریالیسم و کلونیالیسم و درک اولی بر ضد

گری های دومی؛ و در همین راستا، عدم متایزگذاری میان نظامیترین خصلتمبنای شاخص
داری با عنوان سازوکاری برای انباشت در ساحت اقتصاد سیاسی رسمایهامپریالیستی به

گری؛ عدم متایزگذاری بین مفاهیم امپریالیسم، قوای امپریالیستی و �ودهای مستقیم نظامی
نیرویی یکتا که ای همگن و سازوکارهای امپریالیستی، و درنتیجه تقلیل امپریالیسم به پدیده

یابد؛ و بر همین اساس تقلیل املللی تجلی میجویی بین�ود تاریخی سلطه در آشکارترین
ناخواه ، که خواهیزی و رویکردهای پراگ�تیستی معطوف به آنستیزی به آمریکاستامپریالیسم

شود؛ عدم متایزگذاری بین دو مفهوم سویی تاکتیکی با حاکمیت ایران را نیز شامل میهم
آمیزی منافع حاکمیت و منافع جامعه و مردم تحت ستم و [مفهوم] کشور، و درنتیجه درهم

ها؛ یاسی در روابط قدرِت سیال میان دولتهای دشمنِی سبه داللت» دشمن«تقلیل معنای 
 گیرد و بخشا با گرایشجای می» متامیت ارضی«رویکردی که ذیل دال مرکزی اولویت 

پیوند دارد و بخشا نیز با تداوم نفوذ رویکردهای» چپ مرکزگرا«ناسیونالیستِی نهان 
 نظری چپ ایران.-حور در سنت سیاسیمدولت

ها آن است که گویا مردم گرایی، پیامد نهایی این تقلیلمشی سیاسیدر ساحت تعیین خط
ی اند که انتخاب از بین دو گزینهای مواجهستمدیده و نیروهای مرتقی با بزنگاه تاریخی ویژه

ها ، آن»امپآنتی«دهد؛ از منظر چپ متضاد استبداد یا امپریالیسم را پیشاروی آنان قرار می
ی حاکمیت لیسم، محکوم به پیروی از تنگناهای خودساختهبرای مقابله با خطر عاجل امپریا

اش محکوم به انجام ی برسازندهای هستند که حاکمیت بنا به تاریخچه»حرکات اجباری«یا 
معنای بخش این دوگانگی کاذب، بهی شطرنج بزرگان است. نفی رهاییها در صفحهآن

سازوکارهای  تنیدگیوشانی و درهمپی باطلی است که از همرضورت تاریخی عبور از چرخه
ی ایران سیطره داشته ی اخیر بر حیات جامعهاستبدادی و امپریالیستی شکل گرفته و در سده

 ی باطلکه بر رسنوشت آتی آن نیز سایه افکنده است). عبور از این چرخهچناناست (هم
مشارکت سیاسی مستلزم سیاست بدیلی است درجهت توا�ندسازی ستمدیدگان جامعه برای 

ی آنان برای مقاومت و مبارزه در جهت های خودانگیخته و آگاهانهمستقیم و رشد کنش
گرفنت رسنوشت سیاسی خویش و خودگردانی امور جمعی خویش. چنین سیاستی، دستبه
جای تقویت ساختار قدرت (ظاهراً به �ایندگی از جامعه)، معطوف به تقویت سوژگی به
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بر براندازی تان جامعه و همبستگی مبارزاتی آنهاست تا بتوانند عالوهستمدیدگان و فرودس
و ضدانسانی موجود، یک ساختار سیاسی نامترکز و پویا و مبتنی بر همبستگی و  نظم ظاملانه

یابِی توا�ندسازی انتقادی و عملی مردم ی این امر محوریتآزادی و برابری خلق کنند. الزمه
ویژه ازطریق برپایی و تقویت شوراهای حیات اجت�عی (به های جمعیی عرصهدر همه

اندازی است. های اعرتاضی و اجت�عی موجود برمبنای چنین چشممردمی) و بازسازی جنبش
» وستموستم، تحول سیاسی، سلطهسلطه«ی تاریخِی باطل توان از چرخهطریق میتنها بدین

االصول وْد واجِد وجهی اتوپیایی است، علیرهایی یافت و از آنجا که رهایی از این چرخه خ
رود که نیروهای چپ بیش از هر گرایش سیاسی دیگری پشتیبان و محرک این انتظار می

بخشی به اندازی به بازسازی خویش و انسجامانداز باشند، و حول چنین چشمچشم
تاریخی را بنا بر  یتنها این وظیفهنه» امپآنتی«های چپ شان بپردازند. ولی گرایشنیروهای

نهند، بلکه با درکی کلونیالیستی و نارسا از امپریالیسم، درکی یک اسرتاتژی عجیب فرومی
د و در امتداد نکنی ضدامپریالیستی عرضه میهمحور از مبارز وار و دولتبُعدی، نظامیتک

نه کم در سطح گفت�نی، اما ناخواه به پشتیبانی غیرمستقیم (دستچنین منطقی خواه
های ایدئولوژیک و ترتیب بر تالشد؛ و بدیننرسگری حاکمیت میمحدود به آن) از نظامی

های سیاسی و اقتصادی و گری در پهنه�ایی بسط نظامیسیاسی حاکمیت برای موجه
ند. با گسرتش نفوذ چنین رویکردی در نز مهر تأیید می» وضعیت استثنایی«برقراری نوعی 

جمله نزد نیروهای چپ و اپوزیسیون، روشن است که حاکمیت با سپهر فکری جامعه و از 
تواند با ارجاع به فوریت خطرات سهولت بیشرت و مقاومت اجت�عی و سیاسی کمرتی می

های امپریالیسم فضاهای تنفسی سیاسی و اجت�عی جامعه را هرچه محدودتر سازد و هزینه
 سازِی خویش) افزایش دهد.فربه واقع(و به نفع کسب اقتدار نظامیاجت�عی را به

 گرداند:ی امپریالیسم بازمیقولهها بار دیگر ما را به تأملی فرشده در می اینهمه
هیچ رو نظام همگنی نیست که بر مبنای تکثیر داری نظامی جهانی است، اما بهرسمایه

باشد.  های مختلف سامان یافتهجغرافیایی یک الگوی اقتصادی ک�بیش واحد در رسزمین
بندی داری بیش از هرچیز �ودی است از توانایی آن در مفصلبودن رسمایهبلکه جهانی

ها ازطریق بنانهادن و تعمیق بندی این تفاوتجغرافیایی. مفصل-های تاریخیتفاوت
ترین این اشرتاکات بسط مناسبات پولی و اشرتاکاتی بنیانی در دل آنهاست، که مهم

و (تا جای ممکن) دیگر عوامل حیات اجت�عی است (در کنار گسرتش  سازی نیروی کارکاالیی
های درونی رغم تاثیرگذاری بر دینامیزمداری بهو غیره). بنابراین، رسمایه» فرهنگ مرصفی«

تنهایی قادر سازد (نه بهها را زایل �یهای آنهای و تفاوتواحدهای ملی، لزوماً خودویژگی
داری های رسمایهین کاری لزوماً منافع بیشرتی را نصیب کانونبه چنین کاری است و نه چن

معنی حذف تدریجی یا تضعیف داری بهشدن رسمایههمین ترتیب، جهانیسازد). بهمی
مند گسرتش پویا و سیال داری نیاز های ملی نیست. بر این اساس، بسط جهانی رسمایهدولت

ل منافع واحدهای ملی مختلف (تلویحا ی جهانی است که در بسرت تقابی سلطهسازوکارها
دارانه و درنهایت امکان انباشت جهانی های ملی) ملزومات برقراری مناسبات رسمایهرسمایه
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ی امپریالیسم داری را تضمین �ایند. بنابراین، پدیدههای کانونی رسمایهنفع قطبرسمایه به
انی است که گرایش درونی دارانه در مقیاسی جهی رسمایهوجه تاریخی مناسبات سلطه

ی رسمایه را با برقراری مناسبات استث�ر در سپهر جهانی تا جای ممکن تحقق یابندهبسط
های سیاسی یا جنگ قدرت بخشد. بر همین اساس، امپریالیسم عمدتا در قالب کشاکشمی

ی اصلی های قدرتجویانههای ستیزهیابد: خواه در شکل رقابتاملللی �ود میدر سطح بین
گری ها و جوامع پیرامونی. نظامیی میان هر یک از این قدرتو خواه در شکل روابط سلطه

اش رضورتی مادی برای تأمین چنین گیری تاریخیتردید در روند شکلامپریالیستی بی
های پیوسته و بودِن این رضورت و تالشدلیل ساختاریکارکردهایی بوده است؛ اما درست به

های امپریالیستی در های اقتصادی کانونای تأمین آن، بخش مهمی از شالودهبلندمدت بر 
گویی به نیازی دایمی) شکل گرفته گری (برای پاسخپیوند با ملزومات بسط مداوم نظامی

گری امپریالیستی خود توامان به ُرکنی از است. درنتیجه، در این کشورها نظامی
که همی در حیات اقتصاد ملی بدل شده است؛ طوریی مداری یا چرخهاقتصادسیاسی رسمایه

گری توان گفت نظامیی اقتصاد جهانی، میبنا به سهم عظیم اقتصاد این کشورها در پهنه
امپریالیستی به یکی از مسیرهای انباشت جهانی رسمایه در دنیای معارص بدل شده است 

شناسی بررسی لحاظ روشهرسد که بنظر می). بر این اساس، به۲(رجوع کنید به پیوست 
های سیاسی انض�می باید توامان هم در سطح تاریخی (پویشی امپریالیسم مینظری مقوله

های دولتی کالِن گذاریی میانی (سیاستاملللِی سلطه) و هم در سطح نظریهدر روابط بین
 گری) انجام گیرد.معطوف به انباشت رسمایه ازطریق بسط نظامی

طور موفقی برقرار مباند که تواند بهامپریالیستی در معنای اخیر تنها زمانی میگری اما نظامی
گری ناسیونالیستی را در دیگر نقاط جهان تحریک ای نظامیبتواند ابعاد محلی و منطقه

های نظامی است ها و تنش�اید؛ فرآیندی که مشهودترین پیامد ناگزیر آن وقوع مکرر جنگ
گری پیامدهای آن است). در عمل، و در تحلیل نهایی، بسط نظامی(گرچه این فقط یکی از 

ی جهانی نیروی در سطح جهانی سازوکاری است برای حفظ انقیاد مردم تحت ستم و طبقه
های امپریالیستی (قوای گری پیوندی ساختاری میان دولتمنظر، بسط نظامیکار. از این

موجب آن تأمین که به ١٢٣،کندبرقرار می های ملِی جوامع پیرامونیامپریالیستی) و دولت
منافع طبقات حاکم در این کشورها و کشورهای کانونی را به زیان منافع طبقات تحت ستم 

که رغم این، به. چراکه قوای نظامیکندی پیرامونی) تسهیل و تضمین میویژه در کشورها(به
شوند، درنهایت مداد می(در برابر تهاجم خارجی) قل» نیروی دفاعی«اغلب تحت عنوان 

ترین ابزار تحمیل و تضمین حکمرانی (انقیاد سیاسی مستقیم) و تداوم روندهای حاد مهم
 است.» رو به داخل«واقعی آنها شوند، یعنی کاربرد استث�ر در جوامع پیرامونی محسوب می

و واگرایی  یابیم که تنها گرایش مهم در بافتار امپریالیسم معارص، ستیزترتیب، درمیبدین
موازات آْن سازوکارهای مهم دیگری هم داری نیست، بلکه بههای اصلی رسمایهمیان کانون

 گیرند، امری حادث و سیال و لذا جانبی است.ا قرار میهایی در دو رس هر یک از این پیونده. اینکه چه دولت١٢٣
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 هایی که تداوم روابط سلطه بر جوامع پیرامونی و لذا روندهای انباشتدر کارند: خواه آن
های هایی که همسازی و همگرایی میان سیاست؛ و خواه آنکنندجهانی رسمایه را تأمین می

�ایند؛ چراکه رشد ا تأمین میرغم ستیزهای ناگزیر آنان) ر های امپریالیستی (بهدرتق
های هایی بین حیات اقتصادی و منافع مادی این کانونتنیدگیی اقتصاد جهانی درهمیندهفزا

سمت همسازی و همزیستی (در کنار  هایی اجباری بهکند، که مولد گرایشرسمایه ایجاد می
های ها هستند. در نظریهستیزی) میان این قدرتدی به واگرایی و همهای ماگرایش

های برآمده از ستیزیها و هممارکسیستی کالسیک امپریالیسم، تأکید اصلی بر واگرایی
های های قدرتگراییها و همسازیهای اقتصادی رسمایه است و نقش هممندیقانون

مند رسمایه های قانونبخشا در واکنش به گرایشهای تنظیمی، که کانونی رسمایه و سیاست
های کالسیک مارکسیستی بیان دیگر، رهیافتشود. بهیابند، عمدتا نادیده گرفته میبروز می
گیرند، خودمختاری ی امپریالیسم حتی اگر نگوییم نقش سپهر سیاست را نادیده میبه مقوله

سندگی شاید بتوان دو دلیل اصلی را برشمرد: اند. در توضیح این ناببسیار اندکی برای آن قایل
، درمجموع »روبنا-زیربنا«ی که سنت غالب در مارکسیسم کالسیک، متاثر از آموزهنخست آن

ل است و درعوض نقش آن را به تبعیت انفعالی کنندگی اندکی قائسیاست وجه تعیینبرای 
ی امور حادث گنجاندن گسرتهکه، این -ترو مهم-کند. دوم نای اقتصادی محدود میاز زیرب

-های اقتصادیها و قدرتهای سیاسی دولتها و فاعلیتگذاری(ازجمله مراتبی از سیاست
کند و های زیادی را بر نظریه تحمیل میپردازی اقتصادسیاسی، پیچیدگیسیاسی) در نظریه

های مستمر و منسجمی در این جهت در سنت کالسیک گاه تالشاز همین رو هیچ
 ١٢٤.مارکسیستی (و فراتر از آن) انجام نگرفته است

ی جامعی در باب امپریالیسم که از قابلیت رسد که تدوین نظریهنظر میبر این اساس، به
های تاریخی این پدیده برخوردار باشد، هنوز هم رضورت آوردن پویاییبیشرتی برای فراچنگ

ی راه موثری برای عبور از نظم قشهمهمی پیشاروی نیروهای انقالبی است؛ چرا که ترسیم ن
کار، تر سازوکارها و مختصات آن است. برای اینجهانی مستقر مستلزم شناسایی هرچه دقیق

شناسانه را در دستور کار قرار داد و ازجمله باور من، پیش از هرچیز باید مالحظات روشبه
طح منطق رسمایه دنبال که تحلیل امپریالیسم را در سطحی مجزا (هرچند مرتبط) با ساین

کرد؛ این سطح تحلیل تاریخِی امپریالیسم شامل بررسی ساختارمند رویدادهای انض�می و 
میانجی یک سطح میانی املللی سلطه است که خود بهمناسبات سیال در سپهر روابط بین

یژه وها و سازوکارهای بلندمدت انباشت جهانی رسمایه، بهتحلیل (ناظر بر روندها و سیاست
گری) با سطح منطق رسمایه پیوند با درنظرگرفنت سهم گسرتش اقتصاد نظامی و بسط نظامی

شناختی فقط روشپردازی در سطح تاریخی، که نهواقع بازتابی است از دشواری نظریهبیان سکین و آلربیتون، این امر به. به١٢٤
ها با سازوکارهای پیونددادن آنهای تاریخی و طلبد، بلکه مستلزم تحلیل و سنتز دقیق انبوهی از دادهای میمند ویژهالیه

مند برای هایی قانونطریق تاجای ممکن بتوان گرایشمند اقتصادی (منطق رسمایه) و ساختارهای فرااقتصادی است، تا ازاینقانون
 تاریخی شناسایی کرد.-تحلیل و تبیین روندهای مسلط انض�می
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ی دولت و ی جامعی از امپریالیسم بدون بازتدوین نظریهتدوین چنین نظریه ١٢٥.یابدمی
داری ناممکن است؛ چراکه یکی از گنجاندن آن در بسرت مناسبات جهانِی متاخِر رسمایه

ها در ی آنهای ملی و نقش چندگانهداری معارص، احیاء و تقویت دولتهای رسمایهمشخصه
ی جامعی املللی سلطه است. تدوین نظریههای جهانی رسمایه و تداوم مناسبات بینپویش

ای از رشایط امروزی نیروی کار یافتهدر باب امپریالیسم همچنین نیازمند فهم نظری بسط
ی مروزی در مضامین و اَشکال کار مزدی و نحوهکه عالوه بر تحوالت ا ١٢٦،جهانی است

داری یعنی ی رسمایهدارانههای بردهباید گرایشویژه مییافنت محلی و جهانی آن، بهسازمان
 ١٢٧.را در بر بگیرد» برابرسازی نزولی نیروی کار«گرایش به 

سم و سازد که ترکیب سیال استبداد و امپریالیاین منت همچنین این تز را برجسته می
ی تاریخی پیشاروی مردم ترین مسالهها در بازتولید یکدیگر مهمی آنبستهکارکردهای هم

ی تاریخی توان آن را چرخهکه می ستمدیده در بسیاری از کشورهای جنوب است؛ این مساله
ی ایران نیز بوده و هست. نیروهای چپ حال جامعهروشنی وصفستم و استث�ر نامید، به

اید بخشی از پاسخ این مساله باشند، نه بخشی از خود مساله. تالش این منت بخشا گ�ن ببی
بسته و دادن این واقعیت بود که امپریالیسم و استبداد دو سازوکار هممعطوف به نشان

معنای آن نیست که این دو در موقعیت تنیده هستند. اما این گزاره بهدرهم
قرار دارند. تاجایی که به چارچوب مفهومی ارزی نسبت به هم ی همشناسانههستی

توان گفت ساختار ی علم روی باسکار مییاری مفاهیم فلسفهگردد، بهاقتصادسیاسی بازمی
ی امرجنت (برآیند) نسبت به سازوکارهای استبدادی در کشوری نظیر ایران در الیه

سان ساختاری واقع در هی زیرین یا ریشه) جای دارد، گواینکه استبداد بامپریالیستی (الیه
الیسم های معینی است که قابل تقلیل به اثرات علِی امپریی امرجنت واجد خودویژگیالیه

گذارد که ی بنیادین را پیش میارز نبودِن این دو سازوکار همچنین این مسالهنیستند. هم
سبات از آنجا که فعلیت منا». برای دگرگونی وضعیت موجود باید از کجا رشوع کرد؟«

یابد، و از آنجا که امپریالیسْم امپریالیستی با تکیه بر ساختار داخلی استبدادی تداوم می

میلیتاریسم و : «۲بیشرت رجوع کنید به منابع ذکرشده در پیوست شناسی برآمده از مکتب اونو است (برای آشنایی . این روش١٢٥
ها و کارکردهای چندوجهی آن باید دلیل خصلتی منت حارض این است که تحلیل امپریالیسم بهی ناپروردهبرنهاده»). امپریالیسم

الیستی در سازوکارهای کالن و لحاظ سهم میلیتاریسم امپریی میانی بههمزمان در دو سطح انجام گیرد: یکی در سطح نظریه
شود؛ و دیگری های امپریالیستی �ایان میهای کالن قدرتگذاریو سیاست بلندمدت انباشت جهانی رسمایه که در اقتصاد نظامی

 املللی سلطه پیوند دارد.های خرد و سیال معطوف به روابط بیندر سطح تحلیل تاریخی که عمدتا با رویدادها و سیاست

شن است که فهم دقیق رشایط مادی و روندهای تاریخی پیشاروی نیروی کار جهانی، همچنین گامی رضوری برای تدوین . رو ١٢٦
 ها) است.های همبستگی و مبارزاتی آنیک اسرتاتژی سیاسی مؤثر انرتناسیونالیستی (متکی بر قابلیت

سرتسی به اِسکان شهری و دسرتسی به خدمات متعارف میلیون نفر از نیروی کار چین فاقد د ۳۰۰تا  ۲۰۰. برای مثال، حدود ١٢٧
سازی نوین از شباهت به نوعی بردهای که بیشهری هستند و ناچارند در رشایطی بسیار بدوی و غیرانسانی زندگی کنند؛ پدیده

های خارجی گذاریماندن قیمت نیروی کار در مناطق آزاد این کشور برای جذب رسمایهحال رشط پایینکارگران نیست، ولی درعین
ی چین نیست، بلکه در بسیاری از دیگر جوامع (از جمله ایران) هم دانیم که این روند مختص جامعهکند. و میرا تامین می

روندهای مشابهی در ابعاد مختلف شکل گرفته است. درخصوص مختصات این روند در کشور چین، برای �ونه نک. به این مقاله: 
: آسیای رشقی در پرتو رویکردی دارانهی رسمایهطبقاتی ارضی در توسعه -ی مارکسیستی و مناسبات اجت�عینظریه«ریچارد وسرتا: 

 .۱۳۹۷، برگردان: س�. ق.، کارگاه دیالکتیک، بهمن »تجربی

https://kaargaah.net/?p=783
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ی مبارزه در دسرتس ما (اکرثیت تحت ستم جامعه) قرار ندارد، ی ابژهمثابهواسطه بهبی
تنیدگی سازوکارهای استبدادی و ی برآمدی از درهممنزلهمبارزه با وضعیت موجود (به

اش یابیحال در مسیر گسرتش و عمقشود، ولی در عینیستی) از استبداد آغاز میامپریال
نظم موجود در  دهد تا مبارزه باتر را پرورش میجانبهتر و همهای بنیادیهای مبارزهسوژه

سطح پدیدارهای آن متوقف نشود (و ازجمله همبستگی انرتناسیونالیستی مبارزات مرتقی 
در دستور کار خویش قرار دهد). بر همین اساس، و بنا بر آنچه  های تحت ستم راملیت

)، برداشت کلی این منت آن ۲گری امپریالیستی گفته شد (نک. به پیوست درخصوص نظامی
ی قوای امپریالیستی در یافتهدر مواجهه با تحرکات شدت» امپآنتی«است که رویکرد چپ 
رنهایت هم درجهت تقویت سازوکارهای ، د»ی ایرانمساله«شدن خاورمیانه و برجسته

های مبارزاتی امپریالیستی قرار دارد و هم درجهت تضعیف مبارزات و پتانسیل
، »امپآنتی«ای و گفت�نی چپ همین دلیل است که تحرکات رسانهدارانه. و بهضدرسمایه

پریالیستی ای از مبارزات ضدامی کژدیسهانگیزی است از نسخهدرواقع �ایش پرهیاهو و غم
است). پس، مشکل اساسی این » ضدامپریالیسمشبه«(که اصطالح دشوارتر برای نامیدن آن 

ی درک خویش از اسرتاتژی کنونِی چپ فرضاً وزنی بیش از حد رویکرد آن نیست که در نحوه
دلیل اهمیت عینی و تاریخی امپریالیسم در دهد، بلکه درست بهی امپریالیسم میبه مقوله
ی و رسنوشت جوامعی مثل ایران، تصویر مخدوشی که از امپریالیسم (و نحوهوضعیت 

 بار است.کننده و زیانمراهگذارد بسیار گمبارزه علیه آن) پیش می
های جامعه برای دهی تالشیافته و سازمانهای سازمانهمچنین، بنا بر آنچه گفته شد، تالش

مبارزه با امپریالیسم است، چراکه تنها با ترین گام اولیه برای کسب آزادی سیاسی محوری
سان قطبی بالقوه رسنوشت جمعی است که جامعه به کسب آزادی در معنای امکان تعیین

ی های بالقوهرسد. سوژهشده) در برابر استبداد و امپریالیسم به فعلیت میورسکوب(یا نفی
ردِم تحت ستم برای دفاع از حق ی مو پراکنده باید در جریان مبارزات روزمرهاین مسیر می

و هدفمند این مبارزاْت  بندی روشنگرانهحیات و بهبود رشایط زیستی خویش، و با مفصل
که نیازهای عینی به برقراری برابری و عدالت اجت�عی و رفع پرورش یابند؛ جایی

تمدیدگاِن کنند و لذا سوستم به کرات با دیوارهای بلند استبداد و رسکوب برخورد میتبعیض
سیاسی و لزوم گنجاندن آن در اهداف  طور عینی با رضورت آزادیی این مبارزات بهسوژه

ی چنین فرآیندی (کسب تحقق نخستین مرحله ١٢٨.شوندمبارزه (و بازتعریف مبارزه) آشنا می
انداز دگرگونی بنیادین نظم سیاسی مستقر است، اما آزادی سیاسی) طبعا مستلزم چشم

 ١٢٩تقلیل داد» براندازی«اندازی، به چرخش قلمی آن را به رصف طرح چنین چشمبهتوان �ی

های ی سیاستمایههای نان بدل شوند، یا دستورشهای اعرتاضی به ش. در نبود چنین فرآیندی، خطر اینکه حرکت١٢٨
های چندین ساله منجر شوند، نشینیخوردگی جمعی و عقبی ناکام با دیوار رسکوب به رسپوپولیستی قرار گیرند، و یا در مواجهه

 خطری جدی خواهد بود.

) به ۹۶ماه ویژه خیزش دیان (ازجمله و بهی ستمدیدگخواهانهایران با تقلیل تحرکات اعرتاضی دگرگونی» امپآنتی«. چپ ١٢٩
های مطلوب امپریالیستی ارزیابی ناخواه همسو با سیاستی تحرکاتی خواهمنزلهها را به، آن»براندازی«هایی معطوف به تالش

حال دهد، درعینباوری عملی این نیروها به امکان انقالب و توان مردم ستمدیده را بازتاب میکه بیکند. این نگرش ضمن اینمی
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نشاند (که �ودی است از خطای مهلک » ستیزیامپریالیسم«تا سپس در قطب مخالف 
ی استبداد و امپریالیسم)؛ بلکه در ی دو پدیدهانگارانهارزسازِی دوگانهسازی و همبیرونی

اینجا سخن بر رس انقالب است و دیالکتیک فرایند انقالبی. و باور به انقالب مستلزم باور به 
 ی است.های انقالبی بالیدن و ظهور سوژهامکان ماد
*    *    *
 ای بر سیر مفهومی و نظری امپریالیسم: مرور فرشده۱پیوست 

ترین بندی عامدرآمد: این مرور فرشده شامل دو بخش است: در بخش نخست، با دسته
 مقوله ای از رویکردهای کلی به اینی امپریالیسم، تصویر فرشدههای نظری به مقولهرهیافت

های نظری مارکسیستی ترین رهیافتشود. در بخش دوم، مرور کوتاهی بر مهمعرضه می
شده از که در توصیف ارایه توضیحگردد؛ با ایننسبت به موضوع امپریالیسم ارایه می

سان یک نظام داری بهها از رسمایههای مارکسیستِی امپریالیسم، نوع خوانش آننظریه
ی یک و تدوین مضمون این پیوست، ارایه گیرد. در تهیهتوجه قرار میجهانی در کانون 

ی تاریخی از نظریات مربوط به امپریالیسم و وجوه اشرتاک و افرتاق آنها در سیر فرشدهخط
ی منت منظور، در بخش نخست این پیوست، ترجمهاولویت قرار گرفته است. برای این

نظری عاِم مواجهه با موضوع امپریالیسم گنجانده های ی چارچوبتوصیفی کوتاهی درباره
ی ی صفحاتی از مقدمهی اصلی این پیوست)، ترجمهو در بخش دوم (هسته ١٣٠؛شده است

گفتار تکمیلی کوتاهی را آمده است، که پیش ١٣١»های مارکسیستِی امپریالیسمنظریه«کتاب 
ی این معرفی وان پایهعنکنم که انتخاب این متون بهام. خاطرنشان میبر آن افزوده

ها بوده است، تا های روشن آنبندیدلیل ساختار روایتی فرشده و دستهمقدماتی، رصفاً به
ی عام فراهم امکان ترسیم یک تصویر کلی از سیر نظری و مفهومی امپریالیسم برای خواننده

ز یک ی تصویری کلی اپس باید درنظر داشت که ه�نند هر تالشی برای ارایه ١٣٢.گردد
ی سازی مضمونی وجود دارد. برای کاسنت از دامنهموضوع، در اینجا هم میزان باالیی از ساده

های (مارکسیستِی) امپریالیسم به منظر که معرفی نظریهمنظور آنچنین خطری و نیز به

                     
و  ۵۷های پس از انقالب ی فکری و ادبیات سیاسی طیفی از نیروهای چپ در سالای تراژیک بازگشتی است به منظومهگونهبه

ای از نیروهای منفور و در گزارش هیات اجرایی حزب توده به پلنوم هفدهم، مجموعه«ی ضدانقالب حاکم. برای �ونه: غلبه
معرفی شده و برخی » ی براندازیجبهه«ی داران و مالکان در زمرههای وابسته به ٰرژیم شاه و یا رسمایهشده نظیر نیرو رسنگون
ها، حزب کومله، حزب ی کمونیستی کارگر، اتحادیههای چپ نظیر حزب رنجربان، سازمان پیکار در راه آزادی طبقهسازمان

کنند نیز در ذیل این جبهه گنجانده در کردستان و بلوچستان فعالیت می ویژهها بهدموکرات ایران، و نیروهایی که در جنبش خلق
 چپ آمریکاییکنند. اصطالح عمل می ستون پنجم  سیاسی آمریکاعنوان ی اخیر همچنین بهدسته تبرصه که این شوند، با اینمی

(نک به ». کردن مخالفان سیاسی در جنبش چپ توسط حزب توده و سازمان فداییان اکرثیت بودابزار و مهری برای ترور و منکوب
 )تار�ای گفتگوهای زندان، ۱۳۶۰فروردین  ۲۸تا  ۲۲رویدادهای  - ی چهارمصورارسافیل هفتگی؛ ش�ره«ه�یون ایوانی: 

130. Vincent Ferraro: Theories of Imperialism. 

131. Anthony Brewer, 1980/90: Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey. 

دلیل مترکز نسبی آن بر منظری که فهم امپریالیسم را در بافتار یک نظام جهانی ) همچنین بهAnthony Brewerمنت دوم ( .١٣٢
 که کتاب آنتونی برویر در ادبیات مارکسیستی معارص یکی از آثار معترباین دهد، انتخاب شده است؛ ضمندارانه قرار میرسمایه

 رود.ش�ر مییسم بههای امپریالدرخصوص معرفی نظریه

http://dialogt.de/2019/7535/
http://dialogt.de/
http://dialogt.de/
https://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pol116/imperial.htm
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ویژه بخش فکری معینی محدود نگردد، نکات تکمیلی و انتقادی بسیاری به متون یادشده (به
ی امپریالیسم ام، که عمدتا برگرفته از مقاالت و متون نظری دیگری در حوزهفزودهدوم) ا

 ام کمبودهای ناگزیر روایتداد، کوشیدهکه فرشدگی این بحث اجازه میهستند. یعنی تاجایی
حال، برای پرهیز متون دیگر تکمیل کنم. ولی درعین اصلی را با افزودن فرازهایی منتخب از

های انتقادی یا تکمیلی در گونه یادداشتها، اینسیر موجِز این روایت شدناز گسیخته
 اند.های صفحات مربوطه درج شدهسپانوی

*   *   *
 های امپریالیسمی امپریالیسم: نظریه. رویکردهای کلی به مقوله۱.۱پ.
 }B. J. Cohen, H. Morgenthauها: {مثال های سیاسیالف) نظریه - ۱.۱.پ

ی قدرت میان کشورهای مختلف است پارادایم نظری، امپریالیسم رصفاً تجلی موازنهدر این 
» وضع موجود«تغییری مطلوب در  کوشند بهو فرآیندی است که کشورها ازطریق آن می

های امپریالیستی از سوی هر کشور معین آن است که دست پیدا کنند. هدف سیاست
 سی خویش را کاهش دهد:اتژیک و سیاپذیری اسرت شکنندگی و آسیب

ول آن هستیم که مطالباتی را برای آینده پیش بربیم؛ مطالباتی نه ما مسئ«
خواهیم، بلکه ناظر بر آنچه در آینده بدان نیاز رصفاً ناظر بر آنچه اکنون می

خواهیم داشت و خواهان آن خواهیم بود. ما باید در نظر داشته باشیم که 
دا کنند؛ خواه توسط ما و خواه برخی باید توسعه پیچه کشورهایی می

ولیت و د داشته باشیم که این بخشی از مسئیاکشورهای دیگر. و باید به
که توسط ما قابل تنظیم باشد، باید خصلتی میراث ماست، که جهان تاجایی

ی یاد داشته باشید که وظیفهآنگلوساکسون بگیرد، و نه خصلتی دیگر. پس به
طوف به امروز، بلکه معطوف به آینده است. ما یک دولتمرد نه رصفاً مع

های سیاسی و عواطف و هیجانات حزبی، به های پلتفرمباید فراتر از وراجی
م. ها هستیی مطلوب نژادی باشیم که در حال حارض امین آنجستجوی آتیه

مان را کاهش دهیم، در انجاِم هایولیتی مسئباور من، اگر دامنهو به
ما محول شده کامالً ناکام خواهیم ماند؛ یعنی اگر از کسب ای که به وظیفه

بندی کنونی جهان که ما آن را ایجاد نکردیم، بلکه به ما مان از تقسیمسهم
در  ۱۸۹۳سال به Earl Rosebery١٣٣[سخ�انی». تحمیل شده کوتاهی کنیم

Royal Colonial Institute[ 
 .C. J. Rhodes, J. R. Kipling, B ها:{مثال کارانههای محافظهب) نظریه – ۱.۱پ.

Disraeli{ 
بر مبنای این چارچوب نظری، امپریالیسم برای حفظ نظم اجت�عی موجود در کشورهای 

یافته رضوری است. امپریالیسم برای تضمین تجارت، بازارها، و حفظ اشتغال و توسعه

 .۱۸۹۵تا  ۱۸۹۴های وزیر بریتانیا در سال. نخست١٣٣
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کشورهای  مرتوپل بههای جمعیت جوامع صادرات رسمایه و نیز برای هدایت التهابات و تنش
های ایدئولوژیک فرضخارجی رضوری است. روشن است که در این نگرش رد پررنگی از پیش

خورد. چشم میو نژادِی مبنی بر برتری غرب به
و یک … من به درگاه خدا زانو زدم و برای هدایت و راهن�یی دعا کردم «

د مردم فیلیپین را شب دیرهنگام این اندیشه به ذهنم خطور کرد که ما نبای
ی خودشان قوی ها هنوز برای ادارهحال خودشان رها کنیم؛ [چون] آنبه

ومرج و سوءحاکمیتی شوند، زودی دچار هرجنبودند و ممکن بود به
راه دیگری برای ما …. مراتب بدتر از آنچه زمانی اسپانیا دچار آن شد به

ها ر بگیریم و به فیلیپینی�انده بود، جز اینکه رسارس فیلیپین را در اختیا
[سخ�انی ویلیام ». ها را به دین مسیحی در بیاوریمآموزش دهیم و آن

 ]۱۹۰۳جمهور آمریکا، کینلی، رییسمک

 }J. Hobson, J. Angellها: {مثال های لیربالج) نظریه - ۱.۱پ.
ست، نه ا )policyها (در پارادایم نظری لیربال، امپریالیسم حاصل گزینش نوعی از سیاست

مرصفی (مرصف ی ثروت، منجر به کمداری. تجمیع فزآیندهپیامدی رضوری از رسمایه
یابِی شود. پس، بسط و گسرتشی مردم در کشورهای ثرومتندتر مینابسنده) از سوی توده

ها و درنتیجه افزایش یا حفظ سطوح سودها و نیز ست برای کاسنت از هزینهفرامرزی، راهی
حال، برای تأمین چنین هدفی، بسط ایجاد مرصف جدید [و بسنده]. با این درجهت تضمین

تواند معضل ناپذیر نیست. بلکه یک دولت میفرامرزی یا امپریالیستِی رسمایه امری اجتناب
گذاری در مرصفی را ازطریق افزایش درآمد اکرثیت جمعیت جامعه رفع کند؛ خواه با قانونکم

های کارگری، قوانین کار سازِی اتحادیهدستمزد، قانونی خصوص مزدها (قوانین حداقل
 ها (جربان بیکاری، خدمات رفاهی).کودکان)، و خواه ازطریق انتقال یا بازتوزیع درآمد

دهندگان هایی چنین گزاف را به مالیاتامپریالیسِم تهاجمی که هزینه«
ان دارد، کند، که ارزش بسیاری اندکی برای صاحبان صنایع و تاجر تحمیل می

منبع بزرگی از منفعت برای که رسشار از خطر برای شهروندان است، 
گذارانی است که در کشور خویش کاربست سودآوری برای رسمایه
ورزند که دولت باید از کنند و درنتیجه ارصار میهای خویش پیدا �یرسمایه

�یت از کشور ح  در بیرونهای سودآور و مطمنئگذاریی رسمایهها براآن
های عظیمی که رصف تسلیحات نظامی و ی هزینهاگر با تأمل درباره» کند.

ای که بازانهشود و نیز وقاحت دیپل�تیک دغلگر میهای ویرانجنگ
کوشند  قلمرو قدرت رسزمینی خویش را های مدرن ازطریق آن میدولت

نفع به«گسرتش دهند، این پرسش رسراست و معقول را مطرح کنیم که 
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نفع واهد بود: بهترین پاسخ این خنخستین و بدیهی ١٣٤،»کسی؟هچ
های خارجی گذارانی که پول خود را به رسزمینرسمایه… گذاران.رسمایه

دلیل رشایط سیاسی کشور مقصد که این کار بهکنند، با وجود اینمنتقل می
 مستلزم میزان باالیی از خطرپذیری است، خواهان آن هستند که از امکانات

گذاری آنهاست ی خطری که متوجه رسمایهدولت خویش برای کاهش دامنه
های خصوصی گذاریو سود رسمایهترتیب ارزش رسمایه کنند، تا بدیناستفاده 

طور کلی خواهان گذار و سوداگر بهخویش را افزایش دهند. طبقات رسمایه
خود درآورَد آن هستند که دولت بریتانیا سایر نواحی خارجی را به زیر پرچم 

های سودآور در قلمروهای جدید تضمین ها و سوداگریگذاریتا  رسمایه
 )]۱۹۰۲(» امپریالیسم: یک پژوهش«هابسن،  گردد. [جان

 ,Hilferding, Luxemburg, Kautskyها:{مثال های مارکسیستید) نظریه - ۱.۱پ.
Bukharin, Lenin{ 

شود که از آن رو پدیدار می است که امپریالیسمها آن ریهی عزیمت بسیاری از این نظنقطه
) overaccumulationانباشت (مرصفی و درنتیجه اضافهی رسمایه منجر به کمتجمیع فزآینده

مرصفی را توان کمکند، �یداران را �ایندگی میاما ازآنجا که دولت منافع رسمایه ١٣٥.گرددمی
ها مستلزم کاهش داد. تحقق این اسرتاتژی طور موثریهای لیربالی بهازطریق اسرتاتژی

ها (از مارکس تا لنین) چنین کشیدن پول از دستان بورژوازی است، که مارکسیستبیرون
دانند. مطابق نظر لنین، درنهایْت متامی داری ناممکن میکاری را در دل مناسبات رسمایه

ند بر رس بازتقسیم ها تقسیم خواهد شد و سپس کشورهای ثرومتجهان بین امپریالیست
کار کوین جنگ جهانی اول بهپردازند. لنین این تحلیل را برای توضیح تجهان به ستیز می

 گرفت.

توانست کشاورزی را (که امروز داری میناگفته پیداست که اگر رسمایه«
تر از صنعت است) توسعه بخشد، اگر طور وحشتناکی عقبجا بههمه
ی فناوری کنندهرغم پیرشفت خیرها را (که بههتوانست سطح زندگی تودهمی

اند) ارتقا گرسنه و گرفتار فقر و محرومیت ماندهجا نیمههمچنان در همه
بود. چنین استداللی اغلب از ی مازاد رسمایه در میان �یبخشد، دیگر مساله

داری شود. اما اگر رسمایهداری مطرح میبورژواِی رسمایهسوی منتقدان ُخرده
ی داری نبود؛ چون هم توسعهداد، دیگر رسمایهن کارها را انجام میای

ها رشایط بنیادی و ی تودهگرسنهسطح معیشت نیمه ناموزون و هم
ی تولید های این شیوهرشطداری هستند که پیشناپذیر وجوِد رسمایهاجتناب

134. Cui bono? 

 ی جان هابسن است. / ا. ح.های مارکسیستِی امپریالیسم، متأثر از نظریهی عزیمت در نظریه. این نقطه١٣٥
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، چیزی که هست باقی مباندداری آنکه رسمایهسازند. تازمانیرا برمی
کار ها بهمازاد در یک کشور درجهت ارتقای استاندارد زیستی توده یرسمایه

داران خواهد معنای تنزل سودهای رسمایهشود (چون این امر بهگرفته �ی
مانده درخدمِت افزایش کشورهای عقب بود)، بلکه ازطریق صدور رسمایه به

مانده ی عقبشده در کشورهاگیرد. میزان سودهای کسبسودها قرار می
باالست، چون در اینجا رسمایه کمیاب است، قیمت زمین نسبتاً پایین و سطح 

ی واسطهاند. صدور رسمایه بهدستمزدها پایین است و مواد خام نیز ارزان
ی دارانهتازگی به مدار رسمایهگردد که بهوجود ش�ری از کشورها ممکن می

تازگی آهن یا بهوط اصلی راهاند: در این کشورها خطجهانی کشانده شده
ی صنعتی برای توسعه اند؛ رشایط اولیهاند و یا درحال احداثشدهاحداث

اند و غیره. نیاز به صدور رسمایه از این واقعیت ناشی تازگی] ایجاد شده[به
) شده است و overripeبالغ (داری در برخی کشورها بیششود که رسمایهمی
ها در این کشورها) ی کشاورزی و فقر تودهندهمادلیل وضعیت عقب(به

[لنین: » گذاری سودآور پیدا کند.رسمایه قادر نیست بسرتی برای رسمایه
 »]داریی رسمایهامپریالیسم: باالترین مرحله«

 }J. Schumpeter: {مثال شناختیروان-های اجت�عیه) نظریه -۱.۱پ.
هدف، و الگویی رصفاً برآموخته از رفتار گسرتشی بیها، امپریالیسم بسط و مطابق این نظریه

)، در فرایندهای warrior» (طلبجنگجو/جنگ«ی سایر کشورهاست که توسط یک طبقه
دلیل نیاز به دفاع [از ی جنگجو که بهشود. این طبقهمی سیاسِی بومی یک دولت نهادینه

کند تا هستی خویش خلق می هاییگذشت زمان دالیل و زمینهرسزمین] شکل گرفته است، با
ها پی گرفته هایی عمدتا ازطریق خلق بحران یا دستکاری بحرانرا ابدی سازد؛ چنین تالش

اند که روزرسانی شدههای دیگری تعدیل و بهها بعدها ازطریق نظریهشوند. این نظریهمی
حادی ) اتcorporate interestsها (رشکتی جنگجو و منافع کالنها بین طبقهبرمبنای آن

شود، یاد می ١٣٦»صنعتی-مجتمع نظامی«ین اتحاد با عنوان وجود دارد. امروزه عموما از
ر وقت ایاالت جمهو اش در مقام رییسبار آیزنهاور در آخرین سخ�انیاصطالحی که نخستین

 زبان آورد:رو به مردم آمریکا به) ۱۹۶۱ -ولیت متحد (نطق تودیع مسئ
شوراهای دولت درمقابل کسب نفوذ ناموجه (خواه ما باید در نهادها و «

صنعتی ایستادگی کنیم. -هدفمند و خواه ناخواسته) از جانب مجتمع نظامی
بار قدرِت ناروا و ناشایست وجود دارد و گی ارتقای فاجعهاینک بالقوه هم

همچنان استقامت خواهد کرد. هرگز نباید اجازه بدهیم که این ترکیب، 
خطر بیاندازد. ما نباید [با ندهای دموکراتیک ما را بهها و فرآیآزادی

136. military-industrial complex.
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همت کم بگیریم. تنها بهچیزی را دستانگاری] هیچخیالی یا سهلخوش
نظامی را با -توانیم ماشین دفاعی عظیم صنعتیشهروندان هشیار و آگاه می

ی خویش تنظیم کنیم، تا امنیت و آزادی طلبانهها و اهداف صلحشیوه
 President Dwight David». [کنار هم شکوفا شوندبتوانند در 

Eisenhower, 1961[ 

 های مارکسیستِی امپریالیسم. نظریه۱-۲پ.

 ١٣٧:گفتارالف) پیش -۱-۲پ.
گسرتی شود که با جهانروابط قدرتی اطالق می از منظری مارکسیستی، امپریالیسم غالباً به

زامی که توامان همچون پیامدی از این روابطی ال ١٣٨؛دارانه پیوند دارندمناسبات رسمایه
ی مند دامنهشوند و با گسرتش نظامگسرتی، و ضامن تداوم و بازتولید آن پدیدار میجهان
ی اند. بنا به تحوالت تاریخی رسیع و پرآشوب دورهو استث�ر در سطح جهان همراه سلطه

کسیستی به امپریالیسم بر گذار از قرن نوزدهم به قرن بیستم، اکرث رویکردهای کالسیک مار 
های بنیادی بعد دگرگونیداری از زمان مارکس بهاند که رسمایهفرض مشرتک بنا شدهاین پیش

این  تنهایی برای توصیفرکس بهها تحلیل ماموجب آنای را از رس گذراند که بهو ساختاری
اعیه مطرح بود که بیان دیگر، در ابتدای قرن بیستم این دبه ١٣٩.ها بسنده نیستدگرگونی

ی هیلفردینگ و معارصانش) دقیقاً ه�ن (در دوره» داریمتاخرترین فاز رسمایه«
ی آن (رسمایه) را تحلیل کرده بود. ای نبود که کاپیتاِل مارکس مبانی نظری شالودهداریرسمایه

های نظری مربوط به این دیدگاه، خواه تلویحی و خواه آشکار، در بسیاری از تحلیل
پردازان مارکسیست ، نظریهدرنتیجه ١٤٠.پریالیسم در رسآغاز قرن بیستم قابل شناسایی استام

ی مارکس را (ازجمله لوکزامبورگ و لنین) بر آن بودند که از منظر خویْش این نارسایی نظریه

 ام (ا. ح.):در مقاالت زیر بهره گرفته شدههای طرحگفتار، از دیدگاه. در تدوین این پیش١٣٧

{Moellendorf 2012}, {Milios & Sotiropoulos 2014}, {Pradella 2014, 2017}, {Magdoff 1970, 1976} 

گاه سان یک نظام اقتصادی هیچداری بهرسمایه«گوید: می» میلیتاریسم و امپریالیسم«ی . برای مثال، مگداف در مقاله١٣٨
شدن، توسعه و شکوفایی آن در قالب یک نظام جهانی بوده است. پس، به این ور نبوده است، بلکه زادهمحصور به یک کش

صورت یک طرح کلی) و برپایی تولید کم بهی بورژوایی برپایی یک بازار جهانی (دستی خاص جامعهوظیفهی مارکس که: داعیه
ی ی امپریالیسم بوده تا این طرح کلی را متحقق سازد و شبکهویژه ی، باید افزود که این وظیفهبراساس این بازار جهانی است

ای آن است که محدودسازی فرصت گیری چنین شبکهگذاری بنا کند. پیامد شکلای از تجارت، مالیه، و رسمایهاملللی پیچیدهبین
در دیگر نقاط جهان را محدود  های خصوصیگذاری در یک بخش از جهان، بیش و کم آزادی کنش بنگاهبرای تجارت و رسمایه

 }Magdoff 1970».{کندوکار آزادانه، ابعادی جهانی پیدا میسازد. بنابراین، قلمرو دفاع از کسبمی

های امپریالیستی آن را داری و داللتاند که توجه به رسشت جهانی رسمایهشده های دیگری هم طرح. در مقابل، اخیراً دیدگاه١٣٩
سان گرایشی مارکس ستیز بین کار مزدی و رسمایه را به«دانند. برای مثال: ی مارکس میپذیری از نظریهناوجه درونِی جدایی

اندن کند. [...] مارکس با گنجگیرد و بازتولید میپردازی کرد که مناسبات استع�ری و امپریالیستِی ستم را در برمیجهانی مفهوم
پردازی کرد. داری مفهومی رسمایهای از توسعهعنوان عنارص برسازندهامپریالیسم را بهی رسمایه، استع�ر و در نظریه انباشت بدوی

های ماند، بلکه گاطور بیرونی پیوند نیافتهاند، بهشدهکه در پایان جلد نخست کاپیتال ارایه  انباشت بدوی های متفاوت[...] گام
 }Pradella 2017»{بنیادی یک فرآیند جهانی انباشت هستند.

140. {Milios & Sotiropoulos 2014} 
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 ١٤١.جربان کنند
ی ناشی از های نظری مارکسیستِی امپریالیسم، صدور رسمایهای از چارچوببخش عمده

ی تعریف امپریالیسم مدرن و دلیل اصلی تشدید ستیزهای میان انباشت را شالودهافهاض
دانند، هرچند در خصوص دالیل و پیامدهای صدور رسمایه داری میکشورهای کانونی رسمایه

های یکسانی ندارند. برخی مولفاْن میان امپریالیسم های انض�می آن دیدگاهو نیز داللت
شوند، ولی گرایش عمومی بر آن است که م اقتصادی متایز قایل میسیاسی و امپریالیس

ی تعریف جامعی امپریالیسم سیاسی در خدمت امپریالیسم اقتصادی است. با این همه، ارایه
بسته برقرار کند، رضورت قانو�ند ی مسنجمی بین این دو وجه هماز امپریالیسم که رابطه

ها باشد، همچنان دشوار ذیرش عمومی مارکسیستحال مورد پآن را توضیح دهد و درعین
 ١٤٢.رسدنظر میبه

ها به های مارکسیستِی امپریالیسم عبارت است از تفکیک آنبندی عام از نظریهیک دسته
جهانی دوم های پس از جنگجنگ) و نظریه-جهانی دوم (پیشاهای پیش از جنگنظریه

سازی معنای همگنبندی نه بهدستهجنگ). البته باید در نظر داشت که این -(پسا
آرای  پوشانی میانهای درون هر یک از دو دسته است، و نه بر فقدان پیوند و همدیدگاه

پرداز مهم امپریالیسم عنوان نخستین نظریهاین دو دسته داللت دارد (برای مثال، پل باران به
بود. از سوی دیگر، برخی جنگ -پردازان پیشاجنگ آشکارا متأثر از نظریه-در دروان پسا

های ها تفاوت بارزی با دیدگاههای کمینرتن در مورد نقش امپریالیسم در مستعمرهدیدگاه
ی نخست پرسش بندی در وهلهدر واقع، این دسته ١٤٣).غالب بر انرتناسیونال دوم دارد

ایزگذاری ی تاریخی را محور متپردازان امپریالیسم در هر یک از این دو دورهمحوری نظریه
جنگ عمدتا در جستجوی توضیحی برای رقابت -های پیشامعنا که نظریهدهد. بدینقرار می

های خارجی بودند. داری برای کنرتل بر رسزمینهای اصلی رسمایهی قدرتو ستیز فزاینده
ی جنگ اغلب در جستجوی توضیحی برای ناکامی توسعه-های پساکه نظریهحال آن

ای ها رابطهی این نظریهنیافته بودند. هر دو دستهاقتصادهای جوامع توسعهدارانه در رسمایه
جنگ بر -های پیشاکردند. نظریهعلی میان دو وجه اقتصادی و سیاسی امپریالیسم برقرار می

ها (در پیوند با اجبار به آن بودند که امپریالیسم در معنای تشدید ستیزهای میان قدرت

ویژه با توجه به فرض بازسازی خود قرار داده بودند (بهها خوانش درستی از مارکس را پیش. اما مساله این است که آیا آن١٤١
شت ی امپریالیسم برداکم در مورد مسالهرسد دستنظر میهای مارکس). بهمحدودیت دسرتسی آن زمان به بخش مهمی از نوشته

 }Pradella, 2014ها از رویکرد مارکس چندان دقیق و جامع نبود.{آن

گیری انحصارات عامل پیدایش انباشت (و صدور رسمایه)، این تز عمومی که شکل. برای مثال، در مورد دالیل اضافه١٤٢
های ر بود که تشدید رقابتانباشت بوده است مورد قبول لوکزامربگ نیست. و یا کائوتسکی (برخالف سایرین) بر این نظاضافه

 }Moellendorf 2012شود.{ها منجر �یامپریالیستی لزوماً به جنگ میان قدرت

143. Research Unit for Political Economy, 2007: On the History of Imperialism Theory, Monthly Review. 

ی جهانی های رایج، درکی خطی از سیر توسعهبرخالف دیدگاهها و کمینرتن، کوشد نشان دهد که لنین و بلشویکاین منت می
ی های کمینرتن (ازجمله در کنگرهشود که در برخی از بیانیهداری نداشتند؛ درهمین راستا به این نکته اشاره میرسمایه

ژه باران) نیز قابل ویجنگ (به-پردازان پساشود که در کارهای نظریهی امپریالیسم یافت می) خطوطی از نطریه۱۹۱۹دوم/
 مشاهده است. / ا. ح.
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و اکرثاً بر این نظر بودند که  ١٤٤داری استاگزیر پیِش روی رسمایهی نصدور رسمایه) آینده
های فراگیر جهانی منجر خواهد ها به جنگی میان قدرتدارانههای رسمایهتشدید رقابت

های افروزی امپریالیستی (و بعضا سیاستطلبی و جنگشد؛ و در همین راستا جنگ
جنگ اغلب -های پسادانستند. نظریهمی داریمستعمراتی) را عنرص مهمی در نقد رسمایه

های اصلی امپریالیستی منافع معینی در اند که قدرتمعطوف به رشح و اثبات این داعیه
نیافته دارند و برای های دموکراتیک و سوسیالیستی در کشورهای توسعهجلوگیری از دگرگونی

زارهای نظامی متوسل برگرداندن چنین تحوالتی گاه حتی به ابعقبکردن یا بهمتوقف
 ١٤٥.شوندمی

ها پردازانی مثل بوخارین و لنین بر آن بودند که ستیز امپریالیستبر این، نظریهافزون
آورد. اگرچه فرصتی برای رشد اقتصادی و رهایی نسبی کشورهای تحت سلطه فراهم می

شورها از (اعالم استقالل بسیاری از ک ۱۹۵۰ی رویدادهای مقارن جنگ جهانی دوم تا دهه
ی این دیدگاه عرضه کردند، اما هایی تاریخی در تأیید اولیههای استع�ری) �ونهقدرت
ی ی قرن بیستم با تداوم و بازتولید مدارهای وابستگی و انقیاد در فراسوی سلطهادامه

واقعیتی که مؤید این معنای ضمنی است که  ١٤٦؛)استع�ری همراه بوده استمستقیم (شبه
 ١٤٧.شودهای قدرمتند خالصه �یی مستقیم سیاسی و نظامی دولتم رصفاً به سلطهامپریالیس

پردازان اقتصادی طیف چپ با این پرسش ی قرن بیستم نظریهدر همین راستا، در میانه
دارانه را ی رسمایهاساسی مواجه شدند که چرا بسیاری از کشورها مسیر مورد انتظار توسعه

زود  یا بایست دیرپردازان مارکسیست، میدید بسیاری از نظریه کنند؛ مسیری که ازطی �ی
 ١٤٨.دارانه) پیموده شودمناسبات رسمایه داری (گسرتش جهانیبا بسط ناگزیر رسمایه

ست) عبارتند از: پل باران، جنِگ امپریالیسم (در طیف مارکسی-پردازان پساترین نظریهاصلی
ها ی اصلی آنسمیر امین و آرگیری امانویل. دغدغهگوندرفرانک، امانویل والرشتاین، آندره 

گذاری کشورهای ی زیر را در دستور سیاستگانه. برای مثال، هیلفردینگ بر این عقیده بود که صدور رسمایه اهداف سه١٤٤
کشورهای داشنت این قلمرو از دسرتسی نگه) مصون۲ترین قلمرو اقتصادی ممکن؛ ) برپایی بزرگ۱دهد: داری قرار میاصلی رسمایه

های مختلف ) حفظ این قلمرو و تخصیص آن به انحصارات ملی. ماشین نظامی دولت۳های ح�یتی؛ و رقیب ازطریق وضع تعرفه
 }Moellendorf 2012کنند. {ها نقش مهمی ایفا میخواه در گشایش قلمروهای جدید و خواه در حفظ آن

 . ه�ن١٤٥

از کشورهای جهاْن نواستع�ر جایگزین استع�ر شد و این ه�ن روندی بود  درواقع، پس از جنگ جهانی دوم، در بسیاری. «١٤٦
بار پل باران نشان داد که نخستین ۱۹۵۰ی مورد استقبال قرار گرفت. در رشایط انض�می دهه سوماستقالل جهان که تحت عنوان

رها نسبت به امپریالیسم را تداوم واقع فرودستی این کشو چگونه استقالل صوری، در غیاب مسیر بدیلی برای توسعه، به
 ».بخشدمی

Research Unit for Political Economy, 2007: On the History of Imperialism Theory, Monthly Review. 

نحوی انجام گرفت که تا جای ممکن بسیاری از امتیازهای پیشین برای کشور مادر (مرتوپل) ها بهفروپاشی ناگزیر مستعمره. «١٤٧
های پیشین را ای بود که مانع از آن شد تا روندهای انقالبْی قطع وابستگی واقعی مستعمرهگونهرار مباند؛ یعنی این فرایند بهبرق

 }Magdoff 1976».{ماند، با مستعمرات، یا بدون آنهاپس، چارچوب اقتصادی و مالی برقرار می… هدف قرار دهند

ی زمخت مراحِل ای از نظریهمایهدارانه اغلب حامل درونانی مناسبات رسمایهرویکرد کالسیک مارکسیستی به گسرتش جه. «١٤٨
 ».نیافته رضورتاً ه�ن مسیر کشورهای پیرشفته را در پیش خواهند گرفتموجب آْن کشورهای توسعهخطِی توسعه بود که به
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ی جهانی بود. این دارانه در پهنهی رسمایهی تجربِی سطوح نابرابر توسعهتوضیح پدیده
انجامید. » نیافتگیتوسعه«ی نظری ها و مباحثات نظری به گشایش حوزهکوشش
کسیستی بر نظام نیافتگی، در چارچوب رشد و تعمیق نقد مار پردازاِن توسعهنظریه
نیافتگی سایر ی کشورهای پیرشفته و توسعهی علی میان توسعهکوشند رابطهداری، میرسمایه

نیافتگْی علت توسعه ١٤٩،کشورها را توضیح دهند. مطابق این رهیافت، به استثنای امانویل
ادی به نیافته و بازگشت منافع و مازاد اقتصشده در کشورهای توسعهگذاریی رسمایهرسمایه

 کشورهای اصلی (مادر) است.
های امروزی مربوط به ی دیگِر مورد مناقشه در بحثشایان ذکر است که یک حوزه

کم دو ی امپریالیسم است. در اینجا دستی پیوند آرای مارکس با نظریهامپریالیسم، نحوه
ع به هایی که با ارجا بسته برجستگی بیشرتی دارند: یکی دیدگاهی موضوعی همحوزه

ویژه تحلیل مارکس از استع�ر هند توسط بریتانیا) بر این باورند هایی از مارکس (بهنوشته
رغم اذعان به رنج و ستم ناشی از استع�ر، در تحلیل نهایی آن را برای پیرشفت که مارکس به

از هایی مارکس (درکنار رگه -از دید آنان-کرد؛ چراکه دارْی مثبت تلقی میتاریخی رسمایه
های رضورِی آن برقراری اروپامداری) درکی خطی از پیرشفت تاریخی داشت که یکی از گام

هایی ی دوم شامل دیدگاهداری در سطح جهان است. حوزهشکل همگنی از مناسبات رسمایه
گاه فرصت نیافت یا (بنا به شکل غالب ها مارکس اساساً هیچموجب آناست که به

خویش) نتوانست درک منسجمی از خصلت/ گرایش جهانی داری رقابتی عرص رسمایه
ی امپریالیسم ارایه �اید؛ ای برای پرورش نظریهموجِب آن شالودهداری عرضه کند تا بهرسمایه

دارانه در چارچوب یک واحد ملی درعوض کانون اصلی توجه مارکس تحلیل مناسبات رسمایه
داری در این قلمرو ی رسمایهخارجی در توسعهتبع آن تأثیرات روابط (بریتانیا) بود، که به

کنند طیف وسیعی را ها را �ایندگی میگرفت. اندیشمندانی که این دیدگاهملی را نادیده می
پردازان رویکرد پسااستع�ری نظیر سعید، اسپیواک و چاکرابارتی شوند: از نظریهشامل می

)Chakrabartyپردازان اصلی هادند، تا برخی از نظریهن) که بر اروپامداری مارکس تأکید می
رویکرد نظام جهانی (فرانک، والرشتاین و امین) که ضمن تأیید تلویحی گرایش اروپامداری 

 یک نظام اقتصادی منزوی و ظاهراً  داری را معطوف بهمارکس، تحلیل مارکس از رسمایه
با نقدهایی جدی  هاهی این دیدگاهر دو دسته ١٥٠.کردندخودبسنده (بریتانیا) ارزیابی می

یافته و کشورهای بین کشورهای توسعهای نابرابر نیافتگی، مناسبات مبادله. امانویل بر این نظر است که علت توسعه١٤٩
 }Moellendorf 2012برده همخوانی دارد. {پردازان نامی رهیافت نظریهمایهحال، رهیافت او با بننیافته است. با اینتوسعه

150. Lucia Pradella, 2017: Marx and the Global South: Connecting History and Value Theory. 

فصل   انگارد، با اشاره بهی بریتانیا میداری را منحرص به نظام اقتصادی بستهکردی که تحلیل مارکس از رسمایهپرادال در نقد روی
ی این مساله عموما مورد غفلت واقع شده است که مارکس نظریه انباشت بدویی درباره«نویسد: در کاپیتال، می انباشت بدوی

را در  انباشت بدوی) قادر شد تا world moneyو فقط ازطریق فهم پول جهانی ( پرورش داد، ۱۸۵۰ی اش را در اوایل دههپول
انباشت  های بومی (ملی) و فراملیمارکس با درنظرگرفنت بُعد طبقاتِی جهانی گام…] پردازی خویش از رسمایه بگنجاند.[مفهوم
) و internalist» (نگردرون«های ترتیب شکاف بین تحلیلها برقرار کند و بدینتوانست پیوندی درونی بین این گام بدوی

 }Pradella 2017, 2014نگاه کنید به: {». اعتبار ساختداری را بی) از فرایند پیدایش رسمایهexternalist» (نگربرون«
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 اند.مواجه شده
 های مارکسیستی امپریالیسمب) خوانش -۱-۲پ.

 ١٥١سان یک نظام جهانیداری بهاز منظر درک رسمایه
به دو دسته تقسیم » داری در مقیاسی جهانیی رسمایهتوسعه«های مارکسیستِی نظریه

نیروهای مولد تأکید دارند، و ی داری در توسعههایی که بر نقش مرتقی رسمایهشوند: آنمی
ای دیگر معرفی سان نظامی از استث�ر یک منطقه توسط منطقهداری را بههایی که رسمایهآن

در » نیافتگیپویش توسعه«بهای های معدودی از جهان بهکه توسعه در مکانکنند، طوریمی
های مادی برای رشطداری پیشیابد. بر مبنای رویکرد نخست، رسمایهبیشرت جهان تحقق می

موازات آفریدن کند، بهای سوسیالیستی) را خلق میی بهرت (در جهت جامعهیک جامعه
گیرند. رویکرد دوم بر آن است ای را برعهده میای که انکشاف چنین جامعهنیروهای طبقاتی

، انقالْب [در سطحی جهانی] ی اقتصادیداری در ایجاد توسعهکه دقیقاً در اثر ناکامی رسمایه
دهند که در هر یک از دو رویکرد عنارصی از های تاریخی نشان میگردد. دادهرضوری می

های فناورانه و اقتصادی عظیمی خلق کرده است و داری پیرشفتحقیقت وجود دارد: رسمایه
 افیایی عظیمی هم ایجاد کرده است.های جغر ی اقتصادْی نابرابریلحاظ توسعهحال بهدرعین

تا  ١٥٢رد نخست، دیدگاهی است که عمدتا از سوی مارکسیسم کالسیک، از مارکسرویک
های های اخیر مورد بازنگریو معارصان وی اتخاذ شده بود. این دیدگاه در سال ١٥٣لنین

ی واسطهی هر کشور پیش از هرچیز بهاساسی قرار گرفته است. بر مبنای آن دیدگاه، توسعه
شود. ی تولید مسلط در آن تعیین میتوسط رسشت شیوهویژه ساختار درونی خود آن، به

های اقتصادی رقیب ساِن نظامی که در آن کارگران مزدِی آزاد توسط بنگاهداری، بهرسمایه
که دیگر ی اقتصادی دارد؛ درحالیشوند، گرایش به ایجاد توسعهخدمت گرفته میبه

قیاس) هستند. اثر نیروهای بیرونی کم در ه�ن مهای تولیْد فاقد چنین گرایشی (دستشیوه
دهی تولید است. رقابْت قلب تحلیل مارکسیسم کالسیک از عمدتا ناظر بر تغییر سازمان

) و efficiencyهایی که همزمان از بیشرتین کارایی (ترین رشکتداری است. بزرگرسمایه
آورترین ) برخوردار باشند، سود capital equipmentای (جدیدترین تجهیزات رسمایه

گامی (رسوری) خود را حفظ و تقویت کنند؛ توانند پیشهای اقتصادی هستند و میبنگاه
دلیل ورشکستگی از دور ها بهترینمانند و ضعیفتر عقب میهای ضعیفکه رشکتدرحالی

 ی منت زیر است:انتقادی) ترجمه-های تکمیلیز پانویسجی اصلی منت (بهبعد بدنه. از اینجا به١٥١

Anthony Brewer, 1980/90: Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey. pp. 16-24. 

تر از آن است که بتوان پیامد آن را رصفاً به رشد تر و چندوجهیمراتب پیچیدهداری بهی رسمایه. درک مارکس از توسعه١٥٢
 گردیم. / ا. ح.های بعدی به این موضوع بازمیفروکاست داد. در یکی از پانویس» ای مولدهنیروه«

ای در کشورهای مستعمره و وابسته ایفاء کرده است؛ نقشی که برخالف لنین بر این نظر بود که امپریالیسم نقش دوگانه. «١٥٣
ی اجت�عی پیشین این جوامع را از میان بردارد و الودهداری آن نبود که شی جهانی رسمایهپردازان مراحل خطی توسعهنظریه
ین سو چپاول و تاراج منابع اقتصادی اها سازد؛ بلکه نقش امپریالیسم در این جوامع از یکدارانه را جایگزین آنی رسمایهتوسعه

های این جوامع درجهت خلق ترسیع فعالیت مستقلاملللی و ی سیاست بینها به عرصهکشورها بود و از سوی دیگر کشاندن آن
 }Research Unit for Political Economy».{املللیمبارزه برای براندازی امپریالیسم بین
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شوند. تهدید ناکامی و ورشکستگی، تر میهای قویشوند و یا جذب رشکتخارج می
دهد تا سمت سوق میها را بدینکند و آنسازِی سود میبیشینه ها را مجبور بهرشکت

های جدید جستجوی شیوهگذاری کنند و بهوگسرتش خویش بازرسمایهسودها را برای بسط
های تولید تولید، بازارهای جدید و منابع جدیدی برای عرضه بر آیند. در شیوه

قه پیش از هر چیز مبتنی بر دارانه، وضعیت عکس این است: استث�ر طبپیشارسمایه
گردد. پیامدی از این ست که بر تولیدکنندگان اع�ل میایاقتصادی-ی قهر و اجبار فراشالوده

ی عرف و رسومات دارْی نسبتاً ایستا و تحت سلطههای پیشارسمایهوضعیت آن است که نظام
 د.شو گذاری) به مجاری غیرمولد هدایت میهستند و مازاد (قابل رسمایه

� تقاضا برای منابع طبیعی (مواد معدنی، زمین و غیره) را یداری داوگسرتش رسمایهبسط
داری است. حتی با یک ای برای بسط جغرافیایی رسمایهدهد؛ این مساله، انگیزهافزایش می

تر حامل این گرایش ونقل و جستجو برای کاالهای ارزانی حملسطح تقاضای ایستا، توسعه
دارانه بکشاند. همچنین، جستجو برای کار ارزان طق جدیدی را به مدار رسمایهاست که منا

 داری است.بسط جغرافیایی رسمایه ی دیگری براینیز انگیزه
داری نخست در مراکز در رهیافت مارکسیسم کالسیک (در بیانی اج�لی و نادقیق)، رسمایه

اقتصادی] در آن ی [و توسعه آن ازطریق انباشت رسمایهمعدودی پدیدار شد؛ و پیدایش 
آنکه رضورتاً نیازمند مناطق و خلق یک برتری نسبت به سایر نواحی جهان انجام گرفت، بی

تصاحب چیزی از نواحی دیگر باشد (هرچند رسمایه همواره تاجایی که بتواند تصاحب 
ن، گسرتش داری با آغازکردن همین فرآیند در دیگر نواحی جهاکند). از منظر فوق، رسمایهمی

ی یکسانی رشکت دارند که در آن برخی زودتر از های مختلف جهاْن در مسابقهیافت. بخش
اند. در این مسابقه، کسب هر امتیازی توسط یکی از دویدن] کرده دیگران رشوع [به

 ١٥٤.ی دیگران، امری تصادفی و حادث استهزینهها بهبخش
های بعد از جنگ دوم جهانی پرورش یافت. داری، در سالی رسمایهرویکرد دوم به توسعه

این رویکرِد بدیل که رشد و گسرتش [آغازین] آن عمدتا توسط گوندرفرانک و والرشتاین انجام 
های جهان شکل دارانه در بسیاری از بخشی رسمایهگرفت، در پاسخ به ناکامی آشکار توسعه

گنجد، اما که در این زمینه چنین درک همگنی در مارکسیسم کالسیک وجود نداشته است، در این مجال �یدادِن این. نشان١٥٤
به این موضوع شده است. درهرحال، اندیشمندان معارصی که از سنت کالسیک  های همین منت اشاراتیدر برخی از پانویس
فرایند انباشت جهانِی رسمایه به «گوید: باره میکنند لزوماً چنان نظری ندارند. برای مثال، کالینیکوس در اینمارکسیستی دفاع می

شود، بلکه بیشرت به تجمیع خاص سیک) منجر �یبینِی اقتصاددانان نئوکال های اقتصادی (یعنی به پیشکردِن تفاوتمتعادل
شود. موفقیت، به تشدید موفقیت ی اقتصاد جهانی منجر میگذاری، بازارها و کار ماهر در مناطقی ممتاز و معین در پهنهرسمایه

دهای اضافی خلق هایی دارند که سو انجامد: مناطقی که از تجمیع رسمایه برخوردارند، شانس باالتری برای ایجاد نوآوریمی
ی ناموزون، گرایشی یابند تا برتری اقتصادی خود را حفظ کنند و حتی افزایش دهند. توسعهترتیب امکان میکنند و بدینمی

 A. Callinicos, 2007: Does capitalism need the».{دارانه است، نه خصلتی تصادفی از آنی تولید رسمایهزاد در شیوهدرون
state system .{ ی فروغ (ترجمه» سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادیجهانی«شایان ذکر است که تونی اسمیت هم در کتاب

وص خصکند. او در اینی ناموزون دیدگاه مشابهی ابزار میهای ساختاری تداوم توسعه، در بررسی زمینهمقاالتی دیگراسدپور) و 
کند که به تداوم های کشورهای مرتوپل تأکید میهای فناورانه در کسب سودهای ویژه توسط رسمایهویژه بر نقش نوآوریبه

 نامد. / ا. ح.برای این کشورها می» یُمنی خوشچرخه«شود که وی آن را روندی منجر می

http://praxies.org/?p=5445
http://praxies.org/?p=5445
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ی باشد، که نواحی جغرافیایی گرفت. بر مبنای این رویکرد، واحد تحلیل باید نظام جهان
داری رصفاً با اِی آن هستند. رسمایههای مختلف رصفاً اجزای مولفهدولت-مختلف یا ملت

شود، بلکه با تولید برای سود در یک نظام جهانِی ای بین طبقات تعریف �یی ویژهرابطه
تعریف است. شوند، قابل مبادله، که در آن برخی نواحی توسط نواحی دیگر استث�ر می

یا پیرامون را ازطریق  )satellites)، اق�ر (core) یا مرکز (metropolisبخش مرتوپل (
ی نابرابر، یا ازطریق کنرتل انحصاری )، ازطریق مبادلهtributeاستخراج مستقیم سود یا خراج (

ا کند. در نواحی پیرامونی، طبقات حاکم جایگاه [ممتاز] خویش ر بر تجارْت استث�ر می
که منافع و هایی در این نظام استث�ر هستند، طوریعنوان میانجیمدیون کارکردشان به

نیافتگی ای در حفظ این نظام و الگوهای تولیدی مرتبط با آن دارند. توسعهعالیق ویژه
نیست؛ بلکه پیامدی است از تحمیل  ١٥٥ماندگی یا قهقرای اولیهوضعیتی برآمده از یک عقب

) و استث�ر در مناطق پیرامون. درون نظام specializationکاری (یژهالگوی خاصی از و
) قابل اجراست: کار اجباری، کار labour control» (کنرتل کار«های متفاوتی از جهانی شکل

های خاص استث�ر در های متفاوت و شکلمزدی، بردگی، و غیره. ساختارهای طبقاتِی ملت
این نواحی در پیوند با نظام جهانی هستند، نه فاکتورهای تولید رصفاً نتایجی از جایگاه 

شود). در این گونه که در تحلیل کالسیک مارکسیستی فرض میکننده (آناساسِی تعیین
های بدیع و رشط پیرشفتشده، انباشت رسمایه همچون پیشبیانی بسیار سادهرویکرد، به

مانند بازتقسیم کمیتی ثابت، بیشرت بهشود، بلکه های تولید تلقی �یکیفی در سطح و روش
شود. ی پیرامونی به مناطق مرکز دیده میسان یک انتقال منابع از مناطق استث�رشدهو به

دیگر دو روی مختلف یک در نواحی  ١٥٦»نیافتگیی توسعهتوسعه«توسعه در برخی نواحی و 
 سکه هستند.

ارند. در دیدگاه کالسیِک مارکسیستی، های کامالً متفاوتی از تاریخ داین دو دیدگاه خوانش
های معین و معدودی تکوین یافت و سپس در فرآیندی از داری در رسزمینرسمایه

داری طی مراحلی متوالی لحاظ جغرافیایی گسرتش یافت: رسمایهبه ١٥٧،سازِی رسمایهاملللیبین
صادرات  تحول یافته است که نقاط عطف مهم آنها یکی انقالب صنعتی و دیگری آغاز

مقیاس رسمایه (و نه کاالها) بوده است. برخالف این دیدگاه کالسیک، از دید بزرگ
سان یک نظام جهانی از قرن شانزدهم وجود داشته داری بهگوندرفرانک و والرشتاین رسمایه

که تغییر مانده است. پس، درحالیوقت تاکنون اساساً بیلحاظ از آناست و بدین
بینند، اینان حول میتداری را در رشایطی پویا و در حال یْک رسمایههای کالسمارکسیست

 کنند.یستایی از استث�ر تلقی میداری را نظام اساساً ارسمایه
اگرچه تضادهای بین این دو رهیافت بسیار واقعی هستند، اما درخصوص این تضادها نباید 

ناسبات تولید و استث�ر هم در ست که در آن مایمبالغه کرد. اقتصاد جهانی کلیت پیچیده

155. original backwardness

156. Development of underdevelopment. 

157. Internationalization of capital.
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ها وجود دارند. شاید حتی چندان مهم نباشد که بگوییم ها و هم در بین ملتدرون ملت
دهی تولید را نیافتگی حاصل نفوذهای خارجی (که همچنین ساختار طبقاتی و سازمانتوسعه

ی معین و نیافتگی] در اثر ساختار طبقاتکنند) بوده است، یا اینکه [توسعهتعیین می
دهی معین تولید (که ممکن است متاماً یا بخشا پیامد نفوذهای خارجی باشند) ایجاد سازمان

های بسیاری کنیم که نظریهتری از تحلیل، مالحظه میشده است. با ورود به سطح دقیق
بندی روش همه، این دستهخوانی ندارند. با اینبندی ساده هموجود دارند که با این دسته

دهد. باید در نظر دست میبخشیدن به مصالح نظرِی موجود بهماتی مفیدی برای نظممقد
) بسته به نوع رویکردی underdevelopment» (نیافتگیتوسعه«داشت که تعریف اصطالح 

نیافتگی مرتادِف کنیم متفاوت خواهد بود. در رویکرد کالسیک، توسعهکه اتخاذ می
ای از توسعه است. از سوی دیگر، ی اولیهتوقف در مرحلهماندگی است و یا مرتادف با عقب
نیافته توان توسعهکنند که یک کشور منزوی را �یفرانک و پیروانش چنین استدالل میر گوند

گرفنت در جایگاهی فرودست در ساختار یک نظام نیافتگی ازطریق جاینامید، چون توسعه
باره وجود یف را برگزینیم، تردید کمی در اینشود. فارغ از اینکه کدام تعرجهانی تعریف می

نیافته] بگنجانیم؛ یافته یا توسعهخواهد داشت که یک کشور معین را در کدام دسته [توسعه
 نیافتگیی شویم. من اصطالح توسعهو چندان محتمل نیست که از این لحاظ دچار رسدرگم

های فته کشوری است که خصلتنیابرم؛ یک کشور توسعهکار میای توصیفی بهگونهرا به
 گذارد.�ایش مینیافتگی را بهساختاری عام توسعه

دارانه و بسته متمرکز شد. او مارکس در آثار نظری اصلی خویش، بر یک اقتصاد متاماً رسمایه
داری ها و بسط رسمایه) به تحلیل خاستگاهless formalمند (ای تاحدی کمرت قاعدهشیوهبه

ی امپریالیسم پیش از اهمیت مارکس برای نظریه ١٥٨.ولت منفرد پرداختد-درون یک ملت
ای برای تحلیل بنا کرد که مولفان و اندیشمندان چوب اولیهر هرچیز در این است که او چا

ی هندوستان نشان دیگر کارهای خود را بر روی آن استوار کردند. مقاالت مارکس درباره

دهد. او رسد. برای مثال، لوچیا پرادال در آثار متعددی خالف آن را نشان مینظر میسازانه به. این تصویر قدری زمخت و ساده١٥٨
تی در داری، بلکه حفقط در تحلیل مارکس از نظام رسمایهدهد که نههای متاخر مارکس نشان مینوشتهبا پژوهش در دست

است. مارکس در  شده پردازی گنجاندهعنوان بخشی درونی از نظریهاقتصادسیاسی آدام اسمیت هم بررسی مناسبات استع�ری به
افتار کند و انقالب صنعتی بریتانیا را در یک بهایی استع�ری تقلی میامتداد اقتصاددانان مرکانتلیستی، جوامع اروپایی را نظام

سازد که منترش گردید روشن مینیویورک تریبون ی مقاالتی که در نرشیهمارکس در رشته«نویسد: . [پرادال میدهدجهانی قرار می
چینی، اجیرکردن مطبوعات و شده توسط پارملان، نقض رصیح تعهدات، دستکاری اسناد، توطئهی پشتیبانیاز دید او غارت و سلطه

گیرد. مناسبات استع�ری منظر خدمت میتولید بهگیری از اضافهزارهایش و پیشهایی است که بریتانیا برای بسط باغیره شیوه
 دورویی ژرف و بربریت ذاتی متدن بورژوایی وقتی داری در اختیار مارکس نهاد. برای مثال:ی رسمایهمناسبی برای تحلیل جامعه

رویم، جایی ها میگیرد، به سوی مستعمرهخود میهای بی محرتمانهی آن، جایی که چهرهشود که از خانهپیش چشم ما عیان می
رود (مارکس)؛ تباهی اقتصادی کشورهایی نظیر هندوستان و چین پیامدی ارگانیک از فرآیند که [متدن بورژوایی] عریان راه می

 شهریجهان استث�ر شده توسط تاجران آزاد چیزی نبود جزموعظه برادری جهانیِ  تجمیع رسمایه در مقیاسی جهانی بود (مارکس)؛
)cosmopolitan exploitation .(ی ملتی دیگر ثرومتند شود (مارکس)هزینهتواند بهنه یک طبقه، بلکه متامی یک ملت می. .[«

قدر برای صنعت بورژوایی محوریت دارد، که داری ه�نبرده«پرادال با ارجاع به فرازهای دیگری از آثار مارکس (برای مثال: 
ی اقیانوس اطلس در تکوین داری پهنهبا تأکید بر نقش محوری بردهکند که مارکس استدالل می») مارکس… / تآال ماشین

ی جهانی پیوستههمطور پیشگام در مسیری گام نهاد که موضوع محوری مطالعات امروزِی تاریخ بهدارانه، بهی رسمایهمدرنیته
 }Pradella, 2017است . / ا. ح. نگاه کنید به: {
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گرانه بود، اما درنهایت یا بر این کشور اگرچه ستمدهد که از نظر وی حکمرانی بریتانمی
ی بعدی هندوستان بنا دارانهی رسمایههای توسعهموجب آْن شالودهمرتقی بود، چون به

 نهاده شد.
ای که دارانهدرون جوامع پیشارسمایه داری را بهلوکزامبورگ تصویر مارکس از بسط رسمایه

او برای چنین بسطی دو توضیح زیر را پیش نهاد:  ١٥٩.داداند، گسرتش این نظام را احاطه کرده
سازی ارزش] رنج [متحقق ١٦٠»تحقق«دارانه از مشکل مزمن که اقتصادهای رسمایهیکی این

جستجوی بازارهایی در باید بهدرنتیجه می ١٦١؛برند، یعنی معضل فروش محصوالتمی
ختلف در تاریخ امپریالیسم فراسوی مرزهای ملی برآیند. من این ایده را، که در اشکال م

طور نامم (هرچند این اصطالح به[مرصف نابسنده] می ١٦٢»مرصفیکم«گردد، بازطرح می
» مرصفیکم«ی دهم که انگارهنشان می روایت لوکزامبورگ همخوانی ندارد) ودقیق با 

لوکزامبورگ همچنین این ایده را مطرح کرد که فشارهای رقابتی، به بسط  ١٦٣.نادرست است
شود؛ و در منظور جستجوی مواد خام و نیروی کاِر ارزان منجر میداری بهو گسرتش رسمایه

دانم. در هر یک از این دو حالت، رصفاً ازطریق رقابت بازاری اینجا من نظر او را درست می
(و غیربازاری) نفوذ کرد، و درنتیجه باید ازطریق » طبیعی«های درون اقتصاد توان به�ی

 روی مناسبات بازار] گشود.را [بهها اع�ِل زور آن
رو در این ی امپریالیسم از آنجان هابسن، مارکسیست نبود، ولی مرور دیدگاه وی درباره

یاری از بر بس ١٦٤بایسته است که کتاب او»] های مارکسیستِی امپریالیسمنظریه[«منت 
ی های منسجم از مقولهنویسندگان مارکسیست تأثیر گذاشت. او یکی از نخستین برداشت

، »مرصفیکم«ودریافت او از امپریالیسم را عرضه کرد (پیش از رزا لوکزامبورگ). درک

159. Rosa Luxemburg, 1913: Die Akkumulation des Kapitals.

�ای نظام ای که رسشتداری این دیدگاه را مطرح کرد که مناسبات بنیادیلوکزامبورگ در توضیح خصلت جهانی رسمایه
 یعنی قوانین و روابط علیشوند؛ ترین شکِل خویش فقط در سطح اقتصاد جهانی بازتولید مییافتهدارانه هستند، در توسعهرسمایه

ی واحد شکل دارانهسان یک ساختار اجت�عی رسمایهشوند، که خود بهمورد تحلیل مارکس، در سطح اقتصاد جهانی حفظ می
این ایده را پیش کشید ») ای بر اقتصاد ملیمقدمه(«گیرد. لوکزامبورگ در فصل نخست دفرتی که پس از قتل وی منترش گردید می

اقتصادی [مستقل] درک گردد، بلکه رصفاً بخشی از اقتصاد واحد جهانی -سان یک ساختار اجت�عیتواند بهملی �ی که اقتصاد
ی مارکسیستی ی واحد جهانی، کوشید نظریهدارانهی ساختار رسمایه، با بسط همین ایده»انباشت رسمایه«است. وی در کتاب 

 }Milios & Sotiropoulosبندی کند.{ر سطحی جهانی بازصورتطور جامع دی اجت�عی را بهبازتولید رسمایه
160. realization 

انجامد، درحالی که سطح مرصف دارانه لزوماً به افزایش مداوم سطح تولید میرسمایه . لوکزامبورگ بر آن بود که فشار رقابت١٦١
گیرد که رود. بر این اساس، وی نتیجه میاز میان مییابد و درنتیجه امکان تحقق کامل ارزش اضافه ه�ن میزان رشد �یلزوماً به

دارانه تحقق یابد وجود ی رسمایهی تولیدشده، در درون یک اقتصاد پیرشفتهلحاظ ساختاری امکان این که متامی ارزش اضافهبه
 }Moellendorf 2012آید. {جستجوی قلمروهای جدید برمیبه ندارد. لذا رسمایه

162. under-consumptionism 

عنوان محرک را به» انباشتاضافه«ی امپریالیسم (و رویکرد سابق خویش)، عامل اش بر نظریهپسین . بوخارین هم در بازنگری١٦٣
 } Milios & Sotiropoulosنشاند. {جای آن میگذارد و جستجوی نرخ باالتر سود را بهداری کنار میبسط امپریالیستی رسمایه

164. John A. Hobson, 1902: Imperialism: A Study. 
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او همچنین یکی  ١٦٥.ای است که نزد بسیاری دیگر از مولفان بعدی تکرار شده استالگوواره
در انتهای  ١٦٦امپریالیستی-ادی بود که یورش به آفریقا و تشدید ستیزهای بینااز نخستین افر 

ای در آثار ی انحصارات پیوند داد؛ این مساله به موضوع عمدهقرن نوزدهم را به مساله
 ی امپریالیسم بدل شد.درباره مارکسیستی

ی کالسیک هنظری«هیلفردینگ، بوخارین و لنین مولفان اصلی گرایشی هستند که من آن را 
عنوان موضوعی ی امپریالیسم را به(چون مارکس مقوله ١٦٧نامممی» مارکسیستِی امپریالیسم

مستقل مورد بررسی قرار نداد). آنان آثار خویش را درست پیش از جنگ جهانی اول یا 
ترین تغییر در حیات اقتصادی بعد از زمان مارکس، درخالل آن به نگارش درآوردند. مهم

فرآیند بینی مارکس را متحقق ساخت که حصارها بود، که خود البته این پیشپیدایش ان
سمت انحصار تر، گرایشی بهتر و ضعیفهای کوچکمی بنگاهیی حذف داواسطهرقابت، به

جای خود حال، رضورت تحلیل پیامدهای چنین پویشی همچنان بهایجاد خواهد کرد. با این
ها آغاز شد، که کاری برای تسخیر و تصاحب مستعمرهباقی بود. در همین زمان، هجوم آش

های امپریالیستی درگرفت. هر سه اندیشمند موجب آن ستیزهای شدیدی بین قدرتبه
های ملی (های) ملی، و تشدید رقابت میان بلوکگیری انحصارات بر شالودهیادشده بر شکل

دارانه در ی رسمایهروند توسعهرسمایه در سطح جهانی تأکید �ودند. آنها همزمان شتابی در 
 بینی کردند.ن را پیشی جهاماندهنواحی عقب

 financial» (ی مالیرسمایه«ی مفهوم در این سیر نظری، ارایه ١٦٨مشارکت اصلی هیلفردینگ

راستا این ایده . هابسن نخستین مولفی بود که بین امپریالیسم و رشد نفوذ انحصارات اقتصادی پیوند برقرار کرد. او در همین١٦٥
ی ی انحصاری برای جستجوی قلمروهای فراملی اصلی رسمایهمرصفِی کاالهای تولیدی انگیزهانباشت یا کم-را مطرح کرد که اضافه

ها را ابزاری در خدمت مواجهات ) دولتprotectionismگرایِی (بار سیاست محافظتاست. او همچنین برای نخستین
هاست، که خود به عاملی موازات رشد نفوذ انحصارات یکی از دالیل افزایش قیمتگرایی دولتی بهامپریالیستی نامید. محافظت

 }Moellendorf 2012شود. {ینباشت بدل ممرصفی و اضافهبرای پیدایش کم

166. inter-imperialist rivalry

از رویکرد ») امپریالیسم و انباشت رسمایه«ی امپریالیسم (در اثری به نام اش بر مقولهدر بازنگری ۱۹۲۴. بوخارین در سال ١٦٧
عنوان علت به» انباشتهاضاف«ی محوری معنا که مسالهمتعارف مارکسیسم کالسیک و رویکرد سابق خویش فاصله گرفت. بدین

ی اصلی رسمایه برای بسط و گسرتش فرامرزِی آن، صدور رسمایه را به چالش گرفت. درعوض، این رهیافت را پیش گذاشت که رانه
دهد، بنا به رشایط ی نرخ سود و جستجوی نرخ سود باالتر است، همین رانه، ضمن اینکه صدور رسمایه را توضیح میمقوله

لیسم کند. درنتیجه، امپریاها بدل میها را به قلمرو مهم و جذابی برای فعالیت رسمایه و رقابت رسمایهنیافته، آنکشورهای توسعه
ه شود. درواقع، بوخارین در این رهیافت جدیدش، برصفاً با صدور رسمایه قابل تعریف نیست، بلکه صدور کاالها را نیز شامل می

مارکس بر این نظر بود که تجارت خارجی بین کشورهایی که میانگین نرخ بارآوری کار در  شود؛ چرا کهدیدگاه مارکس نزدیک می
املللی باالتری بیان دیگر، کاال با قیمت بینترگردد. بهعاید کشور پیرشفته» سود اضافی«شود که ها متفاوت است، موجب میآن

ترتیب، تجارت خارجی نرخ سود بیشرتی را نصیب کشورهای نشود. بدیتر) فروخته مینسبت به قیمت ملی آن (در کشور پیرشفته
 کند. نگاه کنید به:تر میپیرشفته

J. Milios and D. Sotiropoulos, 2014: Revisiting the Classical Theories of Imperialism: From
“Underconsumption” in “Global Capitalism” to the “Imperialist Chain”, Spectrum Journal of Global Studies 
Vol. 6, N.1.  

168. Rudolf Hilferding, 1910: Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus.
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capitalی بانکی (ی صنعتی و رسمایههمجوشی و ترکیبی از رسمایه ١٦٩:) بودfinancial 
capitalها با ها ازطریق کاسنت قیمتبسته (مرتبط). این گروهعظیم هم های) در قالب گروه

کنند، بلکه از ح�یت دولتی برای کنرتل بر متامی صنایع ازطریق ابزارهای یکدیگر رقابت �ی
ی ه�وردی های نظریهشوند. اگرچه هیلفردینگ بیشرتِ مولفهمند میمالی و سیاسی بهره

اش پویش درونِی اقتصادهای پرورش داد، اما کانون توجهامپریالیستی را در اثر خویش -بینا
 ١٧٠].دارانه بود [نه ستیز میان آنهارسمایه

 ١٧١؛دادِن آن درون بافتار اقتصاد جهانی متحول ساختبوخارین تحلیل هیلفردینگ را با جای
های بافتاری که در آن دو گرایش اصلی حضور داشتند: یکی گرایش به انحصار و برپایی گروه

داری و گرفنِت گسرتش جغرافیایی رسمایه)؛ و دیگری شتابfinance capitalی مالی (رسمایه
ی مالی های رسمایهی جهانِی واحد. بلوکدارانهشدِن آن در یک اقتصاد رسمایهیکپارچه

گیرند. پس، رقابْت به های ملی، بر یک بنیاد ملی شکل میشان با دولتیوندهایدلیل پبه
الحاق  همراه تصاحب وبه ١٧٢؛شودبدل می» ی ملیدارانههای رسمایهتراست«رقابِت میان 

 ١٧٣.شوندخدمت گرفته میسان ابزارهایی که در این نربدهای رقابتی بهها و جنگ، بهرسزمین
های بوخارین را دنبال ها رهیافتامپریالیسم در بسیاری از جنبه یی لنین دربارهجزوه

ی وی پرهیز کرده و درعوض کند، با این تفاوت که از پرداخنت به موضوعات اصلی نظریهمی
باید گنجاند. لنین تأکید داشت که امپریالیسم میعنارصی از دیدگاه هابسن را در بحث می

ی منزلهی انحصار) درک گردد، نه بهدارانه (مرحلههی رسمایای از توسعهسان مرحلهبه
ای از شود، یا جنبهداری دنبال میهای رسمایه) معینی که از سوی دولتpolicyسیاست (

و ابهامی ایجاد کند، چون سایر  گذاری ممکن است رسدرگمیی نامروابط بین آنها. این نحوه

مالی، ی های امپریالیستی با رشد رسمایه) و پیوندزدن پویشfinance capital» (ی مالیرسمایه«. هیلفردینگ با معرفی مفهوم ١٦٩
رو بود که پیش های زمان خود را هموار کرد. اهمیت این مفهوم از آنی نظری امپریالیسم از سوی دیگر مارکسیستمسیر توسعه

ی بانکی اغلب شدند و درنتیجه رسمایهی صنعتی قلمروهای مجزایی تلقی میی بانکی و رسمایهطور متعارف رسمایهاز آن به
شد (از جمله نزد هابسن). یگیری انحصارات نادیده گرفته مها در شکلهای بانکنقش سیاست شد وای خنثی تلقی میحوزه

د دارانه است) به تجمیع رسمایه نز های رسمایههای کالن بانکی (که خود پیامدی از تشدید رقابتمشخصاً افزایش تقاضا برای وام
ی خویش را تضمین کنند، به کاسنت که بازگشت رسمایهای اینها بر که بانکشود، چراها منجر میانحصارات بزرگ و تراست

 }Moellendorf 2012دارانه گرایش دارند. {های رسمایهی رقابتدامنه

ترین سازی اصلیهای امپریالیستی، مصادره و ملیگیری از جنگ. هیلفردینگ بر آن بود که موثرترین روش برای پیش١٧٠
 }Moellendorf 2012ی مالی است. {های رسمایهبنگاه

171. Nikolai I. Bucharin, 1914/15: Imperialismus und Weltwirtschaft. 

دهد: یکی کاهش نرخ سود در کشورهای انباشت رسمایه ارایه میبسته برای اضافهبوخارین دو توضیح هم
ب سودهای باالی انحصاری. ی مالی و امکان کسگیری انحصارات در اثر رشد رسمایهی صنعتی، و دیگری شکلپیرشفته

}Moellendorf 2012{ 

شود. از های جهانی بین انحصارات ملی می. پوشش انحصاری اقتصاد داخلی توسط انحصارات بومی، موجب ایجاد رقابت١٧٢
م آوردن کنند، چراکه با فراهاملللی انحصارات بومی ایفا میهای بینها نقش مهمی در رقابتهای ح�یتی دولتسوی دیگر، تعرفه

ی کنند تا در بازارهای جهانها ایجاد میها در سطح داخلی برای انحصارات بومی، این امکان را نیز برای آنامکان افزایش قیمت
 }Moellendorf 2012) عرضه کنند. {dummingهای نازل و غیرواقعی (شان را با قیمتبرای تضعیف یا حذف رقبا کاالهای

کنند، موثرترین راه  دار خدمت میهای امپریالیستی به منافع طبقات رسمایهکه از آنجا که جنگ . بوخارین بر این نظر است١٧٣
 }Moellendorf 2012املللی کارگران است.{ها همبستگی بینمقابله با آن
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پریالیسم را مشخصاً برای ارجاع به روابِط ی امی کاربست روزمره) واژهمولفان (بر پایه
گرفتند. همچنین برخورد نامتام و نسبتاً گنگ لنین با کار میاملللی سلطه و استث�ر بهبین

عنوان نرخ نزولی سود تفسیر تواند بهی مارکس میدالیل صدور رسمایه (که برحسب نظریه
هایی را موجب شده ز رسدرگمیمرصفی تفسیر گردد) نیکمهای شود، و یا برحسب نظریه

 ١٧٤.ی آن نیستی امپریالیسم لنین با ستایشی مواجه شد که شایستهاست. درمجموع، جزوه
دارانه در مقیاسی جهانی ی رسمایهی توسعهی عطفی در نظریهحاوی نقطه ١٧٥اثر پل باران

ی نوبهبه های کالسیک، از مارکس تا لنین، انتظار داشتند که رسارس جهانبود. مارکسیست
کرد که رسنوشت دارانه خواهد بود. باران استدالل میی کامل رسمایهخود شاهد توسعه

ها در ی آنطور مت�یزی متفاوت با نواحی دیگری است که توسعهنیافته بهکشورهای توسعه
داد محدودسازِی برون تر متحقق شده است. بنا بر استدالل وی، انحصار بههای پیشدوره

)outputشود. گذاری، و درنتیجه به نزول [نرخ] رشد در رسارس جهان منجر می) و رسمایه
ی تعیین واسطهداد در کشورهای پیرشفته باالست و سودهای انحصارِی باال [بهسطح برون

ترتیب، کمبودی مزمن در آورد؛ بدینها] سطح مرصف کارگران را پایین میانحصاری قیمت
نیافته، (این تقریباً ه�ن استدالل هابسن است). در کشورهای توسعهآید تقاضا به وجود می

شود، اما بیشرت آن ی حاکم جذب میهای تجمالتی طبقهاقتصادی بخشا توسط هزینه» مازاد«
سهم خود معضل جذب که بهگردد، جایی(در قالب سود) به کشورهای پیرشفته منتقل می

داری از نیروی موجب انحصار، رسمایهنابراین، بهب ١٧٦.کندمازادهای فزآینده را تشدید می

منترش گردید، از » داریی رسمایهامپریالیسم، باالترین مرحله«ی . لنین در تدوین دیدگاهش در باب امپریالیسم که در جزوه١٧٤
ی زیادی گرفت (در کنار آثار هابسن و هیلفردینگ و غیره) و درواقع، بهره» امپریالیسم و اقتصاد جهانی«ی بوخارین کتابچه

 عنوان باالترینها بهها عرضه کرد. این اثر درحالی نزد چندین نسل از مارکسیستز این دیدگاها برداشتی آزاد و سنتزی فرشده
ی امپریالیسم داشته است. آنچه ی نظریهی مارکسیستی در باب امپریالیسم تلقی شده، که سهم اندکی در توسعهدستاورد نظریه

ی تلخیصی از از وضعیت جاری اقتصاد امپریالیسم و نیز ارایه های تاریخی]ای [فاکتدر این اثر آمده عمدتا پی�یشی داده
اش این اثر ی امپریالیسم (با پرهیز از پرداخنت به جزییات مباحث نظری) بوده است. خود لنین در مقدمههای نظری دربارهتحلیل

از تدوین آن تدارک مبنایی برای  ی امپریالیسم خوانده است، که هدفنظریه» خطوط کلی«برای طرح » فهمعامه«ای »جزوه«را 
طریق قصد داشت تا تأثیرات سیاسِی منفی رهیافت که لنین بدینهای سیاسی حزب بلشویک بوده است؛ ضمن اینگیریتصمیم

ترین بخش اثر لنین، را زایل سازد. از این منظر، مهم» امللل دومبین«ی امپریالیسم بر کائوتسکی به مقوله» غیرمارکسیستی«
موجب آن است که به» ارشافیت کارگری«(کائوتسکی) و نیز طرح مفهوم » امپریالیسم-اولرتا«ی های وی علیه انگارهداللاست
ی کائوتسکی را توضیح ی تجدیدنظرطلبانههای کارگری کشورهای اروپای غربی از نظریهکوشید دلیل استقبال وسیع جنبشمی

مارکسیسم ارتدوکس، رشد و پیرشفت نظری مبحث امپریالیسم در ادبیات مارکسیستی  سازی این جزوه نزدحال، مقدسدهد. با این
ی امپریالیسم داشته است، ایرادی را متوجه ی لنین سهم اندکی در پیرشفت نظریهرا دشوار ساخت. پس، طرح این مساله که جزوه

 در برخورد علمی با مارکسیستی و تأثیرات منفی آن سازی آثاری مقدسسازد (چرا که او چنین قصدی نداشت)، بلکه رویهلنین �ی
 )Brewer, 1990, p. 116-7دهد. (نک. به: نظریه را مورد نقد قرار می

175. Paul Baran, 1957: The Political Economy of Growth. 

   Baran, P. and Sweezy, P., 1966: Monopoly Capital.  

-های پیشاپوشانی زیادی با نظریهشود، درک باران همسازوکارهای پیدایش امپریالیسم مربوط می. درواقع، تاجایی که به ١٧٦
معنا که جنگ دارد، اما ویژگی مت�یز رهیافت باران آن است که وی اثرات و پیامدهای متفاوتی برای امپریالیسم قایل است. بدین

یافته گذاری) به کشورهای توسعهمازاد رسمایه (سودهای رسمایهحال موجب خروج صدور رسمایه به کشورهای پیرامونی درعین
ی عزیمت گردد. همین رهیافت، به نقطهدر اقتصادهای پیرامونی می گردد که این امر موجب انحراف و کُندی روند توسعهمی

 }Moellendorf 2012پردازان این نحله بدل گردید. {نیافتگی از سوی دیگر نظریهی توسعهگسرتش نظریه



)۹۳( 

شود، هم در کشورهای ) تبدیل میstagnationمحرکی برای توسعه، به عاملی برای رکود (
حال، از آنجا که در کشورهای یافته. ولی درعیننپیرشفته و هم در کشورهای توسعه

شورها در سطح نازل تولید و ی رقابتی شکل نگرفته است، این کگاه مرحلهنیافته هیچتوسعه
 مانند.) میfrozen» (گرفتار«درآمد 
ی این اکرثاً تحت سیطره ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های های مارکسیستی و رادیکال در دههنوشته

شود، چون کشورهای می» جهان سوم«ی دارْی مانع از توسعهدیدگاه بودند که رسمایه
این ه�ن خط استداللی موسوم به هستند، و » مرکز«وابسته به کشورهای » پیرامون«
ای محوری در مباحثات برآمده از این رهیافت است. گوندرفرانک چهره» ی وابستگینظریه«

ی انحصاری و ی نظامی جهانی از مبادلهمنزلهداری بهپردازی فرانک از رسمایهمفهوم ١٧٧.بود
رهیافت وارد کرد آن  توان به اینترین نقدی که میتر بیان شده است. مهماستث�ر، پیش

است نقش مناسبات تولید را خواه در تعیین دینامیزم نظام جهانی و خواه [در تعیین] 
 ١٧٨گیرد. نقد ک�بیش مشابهی همچنین متوجه آرای والرشتاینساختار طبقاتی آن نادیده می

 است.
از مند تحلیلی قاعده ١٧٩،ی برداشتی از انباشت در مقیاسی جهانیسمیر امین در ارایه

داری جهانی توان در قالب سه تضاد یا تنش مهم در سطح رسمایهنیافتگی را می. فرانک بر این باور است که پویش توسعه١٧٧
) مازاد تولیدشده در کشورهای expropriation/appropriationمالکیت یا زورستانی) و تصاحِب (ید (سلبردیابی کرد: یکی، خلع

 داری جهانی بین مرکز مرتوپلبندی رسمایهیافته؛ دوم، قطبنحصاری و انتقال آن به کشورهای توسعهی اپیرامونی از سوی رسمایه
داری. ی جغرافیایی رسمایهنیافتگی در مسیر توسعهو اق�ر پیرامونی؛ و سوم، تداوم و فراگیربودِن رسشت ساختاری توسعه

شود: از دهقانان فقیر در کشورهای های زیادی را شامل میرد و حلقهی وسیعی داید و تصاحب مازاد رسمایه، دامنهی خلعزنجیره
ی آخری، مسبب نهایی فقر کرد حلقهی پیرامونی تا مؤسسات مالی و بانکی در کشورهای مرتوپل، که وجود و عملنیافتهتوسعه
داری به فراسوی رتش رسمایهمالکیت) از رسآغاز بسط و گسی نخستین است. این مناسبات غاصبانه (و مبتنی بر سلبحلقه

ادی نیافتگی، قطع ارتباط اقتصی توسعهاند. از دید فرانک، راه رهایی کشورهای اق�ری از چرخهمرزهای ملی تا امروز وجود داشته
 }Moellendorf 2012با مرکز مرتوپل است، که این البته خود نیازمند یک انقالب سوسیالیستی است.{

یافته به فراسوی )، که از درون یک کشور توسعهexpropriationید (ی خلعرهیافت فرانک به زنجیره . والرشتاین در چارچوب١٧٨
) تحلیل world-system» (نظام جهانی«سان یک باید بهداری میکند که رسمایهیابد، چنین استدالل میمرزهای آن امتداد می

ات مبادالتی بازار وجود دارد. او مدعی آن است که نظام جهانی کار واحدی در درون مناسبگردد، چون در سطح جهانی تقسیم
های اول و سوم ). (مولفهperiphery)، و پیرامون (semiperipheryپیرامون ()، نیمهcoreی اصلی است: کانون (شامل سه مولفه

دارانه ایفا در بازار جهانی رسمایه های متفاوتیمتناظر با مفاهیم مرتوپل و اق�ر در رهیافت فرانک هستند). این سه مؤلفه نقش
)؛ low-wage productsشوند (ی پیرامون، صدور محصوالتی است که با دستمزد نازلی تولید مییا کارویژه کنند. وجه مشخصهمی

اش را خود پیرامون که شامل نیروی کاری با سطح نسبتاً باالتری از دستمزد است، بخشی از محصوالت مورد نیاز بازار داخلینیمه
ی اصلی محصوالتی با دستمزد باالست، و کند، ولی برای بخش دیگر وابسته به بیرون است؛ و کانون صادرکنندهتولید می

نیافتگی ک�بیش ه�نند فرانک کند. والرشتاین در تحلیل علت توسعهای از این محصوالت را نیز جذب میحال بخش عمدهدرعین
شده از نواحی داری در کانون، ک�بیش از رسآغاز تکوین آْن مستلزم انتقال مازاِد بازتوزیعرسمایهی بر این نظر است که توسعه

سمت کانون بوده است. برهمین اساس والرشتاین معتقد است که تنها یک نظام جهانی سوسیالیستی پیرامون بهپیرامون و نیمه
 }Moellendorf 2012نه غلبه کند. {داراتواند به مناسبات انقیادآمیز نظام جهانی رسمایهمی

179. Samir Amin, 1970/74: Accumulation on a World Scale.

داند، اما پیامد این های فرامرزی رسمایه را ناشی از گرایش نزولی نرخ سود در کشورهای کانون میسمیر امین نیز جابجایی
های کند. او این کژدیسی) در نواحی پیرامون ارزیابی میdistorted economiesها را ظهور اقتصادهای کژدیسه/ معوج (جابجایی

باور امین رویدادهایی از دهد. به) توضیح میprimitive accumulationی پیامدی از انباشت بدوی رسمایه (منزلهاقتصادی را به
های کارمزدی ازطریق تخریب شیوهسوی داری (راندن اجباری بخشی از مردم بهی رسمایههای ظاملانهجنس ه�ن خاستگاه
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یافته داری توسعهی جهانی را نیز گنجاند. استدالل وی ناظر بر آن بود که تأثیر رسمایهمبادله
کاری داری، الگویی از ویژهیافته یا نواحی پیشارسمایهبر نواحی کمرت توسعه

)specializationسازد. ی آتی این کشورها را محدود میکند که توسعه) را بر آنان تحمیل می
را  ١٨٠»کاری نابرابرویژه«دلیل اینکه برخورد رصیحی با ی وابستگی، بهامین از نظریهروایت 

بخشد. اما کاستی مهم اش را بهبود میهای پیشیِن همتایانشود، روایتنیز شامل می
) در productivityی بارآوری (ی توسعهکنندهماند. یعنی عوامل تعیینهمچنان باقی می

ی وابستگی نیز ه�نند دیگر مانند؛ و اینکه روایت او از نظریهینواحی مختلف ناروشن م
ت که در نظر من اس» مرصفیکم«پردازان این نحله، حاوی عنارصی از رهیافت نظریه

 �اید.نادرست می
خط جدید و متفاوتی را گشود. هم والرشتاین » ی نابرابرمبادله«ی درباره ١٨١ی امانویلنظریه

های خود در باب امپریالیسم به مبادالت تجاری نابرابر میان کانون و لو هم امین در استدال
بار) توسط تری (و یحتمل نخستینطور منسجمدهند. اما این خط نظری بهپیرامون ارجاع می

سان یک نظام جهانِی استث�ر ازطریق مبادله داری را بهامانویل پرورش یافت. او نیز رسمایه
تواند بدون نیاز به انحصار، ازطریق تجارت در ظری او مازاد میدید، ولی در الگوی نمی

ی اقتصاد ی مارکس دربارهی اساسی نظریهیک مولفه ١٨٢.بازارهای رقابتی منتقل گردد
» های تولیدِ قیمت«ی ی بسته، برقراری یک نرخ سود عام و منفرد و مجموعهدارانهرسمایه

ربوط به اقتصاد جهانی پیوند تحلیلی متناظری های مارکسیستی می آن است. نظریهبستههم
ای برای تعین که امانویل نظریهکردند. تا اینبین سپهرهای تولید و مبادله برقرار �ی

ی امانویل آن است که های تولید در یک اقتصاد جهانی فراهم آورد. فرض اصلی نظریهقمیت
کار از چنین تحرکی برخوردار  که نیرویاملللی تحرک دارد، حال آنرسمایه در سطح بین

قدر کافی اما انتقاد اساسی به تحلیل نظری وی آن است که رهیافت وی به ١٨٣.نیست

اینک نیز در روابط میان کانون و پیرامون جریان دارند. مالکیت از آنان) هممعیشت سنتی و توأم با همبستگی ج�عتی و سلب
امین یابند. ی تی�رداری اقتصادهای کانون توسعه میپیامد این مناسبات نابرابر آن است که اقتصادهای پیرامون تنها در محدوده

نیافتگی نیست، نامد، که رصفاً مرتادف توسعه) اقتصادهای پیرامون میdisarticulationبندی (هماین پدیده را گسیختگی یا نا
) درونی هستند. یعنی اکرث مبادالت coherenceمعنای آن است که اقتصادهای ملی کشورهای پیرامون فاقد انسجاِم (بلکه به

شوند، که پیامد آن انتقال ) اقتصاد داخلی، بلکه بین عامالن داخلی و عامالن خارجی انجام میagentsاقتصادی نه بین عامالن (
سوی نواحی کانون (مرکز) است. امین راه رهایی کشورهای پیرامون از این وضعیت را گسست از مناسبات اقتصادی با مازاد به

) در پیرامون باشد که خود ازطریق autocentric» (خودمدار« باید برپایی اقتصادهایداند؛ هدف چنین گسستی میکانون می
 }Moellendorf 2012اند، نه سودهای خارجی. {یابد که معطوف به تأمین نیازهای محلیایجاد نهادهایی تحقق می

180.  unequal specialization 

181. Emmanuel, A., 1969/72: Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade. 

. اندشیمندان دیگری مانند تونی اسمیت و الکس کالینیکوس نیز بر این باورند که کسب سود اضافی لزوماً ناشی از کارکرد ١٨٢
انحصار یک منبع «نویسد: های فناورانه وزن بیشرتی دارند. برای مثال، کالینیکوس میخصوص نوآوریانحصار نیست، بلکه در این

ی صنعتی های رسمایههای فناورانه است که با افزایش بارآوری، هزینهتر از آن نوآوریهمسودهای اضافی است، اما م
دهد. پس جستجوی سودهای متفاوت است که ی مربوطه کاهش میتر از میانگین شاخهی نوآوری را به سطحی پایینکارگیرندهبه

 }Callinicos 2007». {ددگر داری میعنوان محرک پویش رسمایهی نیروهای مولد بهموجب توسعه

کننده نابرابر تواند نابرابر باشد، اگر قیمت دستمزدها در دو کشور مبادلهکند که تجارت آزاد می. امانویل چنین استدالل می١٨٣
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گ�ن امانویل دهد. بیکاری، بارآوری، مزدها) را توضیح �یمتغیرهای کلیدی (الگوی ویژه
ای بیش او داعیه ی اقتصاد جهانی داشته است، ولیسهم مفیدی در مسیر تدوین یک نظریه

 از این دارد.
تری هم ی موضوعات خاصی امپریالیسم، ش�ر دیگری از مباحثات دربارهی نظریهدر زمینه

والرشتاین و رویکرد -های بین موضع فرانکوجود داشته است، که عمدتا حول تفاوت
ی مهم این یک حوزه ١٨٤.اندی مارکسیسم کالسیک به این مساله جریان داشتهشدهبازیابی

ی معارص بوده است. نیافتهی تولید در کشورهای توسعهباحثات، مربوط به مفهوم شیوهم
توان را می نیافتهی کانونی در این بحث آن است که آیا ساختار درونِی کشورهای توسعهنکته

پردازی کرد؛ و اگر چنین دارانه مفهومبرحسب تداوم [پابرجایی] مناسبات تولیدی پیشارسمایه
ی مهم ماندگِی آنهاست، یا پیامدی از آن. حوزهکن باشد، آیا این امر علِت عقبچیزی مم

داری مختلف جریان های رسمایهی نسبی دولتدیگری از مباحثات، حول جایگاه و مرتبه
ها چنین ی بعد از جنگ جهانی دوم، فرض رایج نزد اکرث مارکسیستداشته است. در دوره

سان قدرت اصلی امپریالیستی را حفظ کرده یا افزایش یش بهبود که ایاالت متحد چیرگی خو
ی جهانی دارانهنیافته تاجایی که بخشی از نظام رسمایهکه کشورهای توسعهخواهد داد؛ و این

تر طور نسبی (اگر نگوییم مطلق) فقیرتر خواهند شد و متاماً فرودستناچار بهباقی مبانند، به
شد که ثبات دارد و ی یک نظام جهانِی نابرابری دیده میزلهمنداری بهخواهند شد؛ رسمایه

ی تجارب تاریخی متاخر تضعیف شده واسطهاینک بهگر است. این دیدگاه همخودتقویت
هایی از ی رسیعی در بخشدارانهی رسمایهاست: هژمونی آمریکایی فروریخته است و توسعه

صورت نرخ سود در رسارس جهان گرایش به همگرایی باشد. چراکه اگر رسمایه متحرک باشد ولی نیروی کار ایستا، در این
صورت های سود یکسان مبانند، در اینهای کار فاقد گرایش به همگرایی است. اگر نرخکه هزینهشدن) دارد، درحالی(همسان

دلیل باالتربودن تر باشد (بهباید باالتر از کشورهای دارای دستمزدهای پایینقیمت کاالها در کشورهای دارای سطح مزد باالتر می
ی اول باید میزان تر در مقایسه با دستهی اول)؛ بنابراین، کشورهای دارای دستمزدهای پایینی دستههای تولید در کشورهاهزینه

معنای نابرابرِی مبادله است. از دید امانویل دو راه بدیل برای خروج از وضعیت بیشرتی برای واردات خویش بپردازند، که به
های ژرفی در ساختار اقتصادی خویش ایجاد کنند؛ و یا باید مون باید دگرگونیی جهانی نابرابر وجود دارد: یا کشورهای پیرامبادله

 Moellendorfتر را جربان �ایند. {املللی برپا شوند که زیان کشورهای دارای دستمزدهای پایینهایی در سطح بیننهادها و رویه
2012{ 

) ارایه Warren) و وارن (Brennerگی، از جانب برِنر (نیافتترین نقدهای مارکسیستی به رهیافت توسعه. برخی از معروف١٨٤
ین داری است. او بر مبنای متایزگذاری بی رسمایهنیافتگی، مبتنی بر الگوهای نظری توسعهی توسعهبر نظریه» برنر«اند. نقد شده

ی هزینهاری در کشورهای کانون بهدی رسمایهنیافتگی، که توسعهی توسعهی محوری نظریهمازاد مطلق و مازاد نسبی، این داعیه
لحاظ تاریخی متکی بر داری بهی رسمایهکشد. استدالل برنر آن است که توسعهچالش میکشورهای پیرامون تحقق یافته، را به

ی زمانی یکسان) است (برخالف نظام افزایش مازاد نسبی بوده است که خود مستلزم رشد بارآوری کار (تولید بیشرت در بازه
نرص عهای فناورانه است. معنای رشد دایمی نوآوریانجامد). این بهئودالی که در آن افزایش زمان کار، به افزایش مازاد مطلق میف

ی نیروی »آزادانه«ها به فروش ) از اقشاری از مردم و وادارساخنت آنdispossessمالکیت (داری سلبی رسمایهکلیدی در توسعه
های بازار کار، بارآوری کار خویش را ارتقا دهند. بنابراین، عامل ها و مجازاتاید در پاسخ به محرککه بکارشان است؛ جایی

یش که انتقال مازاد از کشورهای پیرامون بوده باشد، افزاداری (در کشورهای پیرشفته) بیش از انی رسمایهکننده در توسعهتعیین
کوشد با نیافتگی از امپریالیسم، میپردازان توسعهاش با تلقی نظریهی انتقادیهدر مواجه» وارن«دایمی بارآوری کار بوده است. 
الیسم های مثبت امپریداری (ازجمله در پیوند با استع�ر بریتانیا در هند)، سویههای مرتقی رسمایهارجاع به تلقی مارکس از سویه

دارانه است، در تحلیل ا که عامل گسرتش جهانی مناسبات رسمایهجطورخالصه، از دید وی امپریالیسم از انرا برجسته سازد. به
 }Moellendorf 2012ای مرتقی است. {نهایی پدیده



)۹۶( 

 نیافته انجام گرفته است. توسعهجهانِ 
داری ی پویش رسمایهی منسجمی دربارههای مهمی برای تدوین نظریهدیدگاهتاکنون 

ای همچنان مستلزم اند؛ اما تدوین چنین نظریهشده ی یک نظام جهانی عرضهمثابهبه
توان روند های موجود، میهمه، بنا بر دیدگاه[...]. با این ١٨٥تری استکارهای پژوهشی دقیق

 رشح زیر خالصه کرد:هانی را بهسان یک نظام جهداری بپویش تاریخی رسمایه
ی مرکانتلیستی یکپارچگی بسیار اندک آن است، ی اقتصاد جهانی در دورهخصلت مشخصه

ی تولید از هرچیز توسط شیوههای متفاوت جهان پیشها در بخشمعنا که توسعهبدین
ها باال بود، تجارِت راه ونقل کاال های حملشد. از آنجا که هزینهمسلط هر دوره تعیین می

های کاری و هم مهارت تبعِ آن، هم رسمایهشد و بهدور عمدتا به کاالهای تجملی محدود می
شدن به یک نظام نسبتاً نامتحرک بودند. اروپا از آن رو پیشی گرفت که درحال بدل

ی نقش آن در واسطهدارانه بود. در سایر مناطق جهان، قدرت نظامی اروپا اساساً بهرسمایه
های شد: یا با تاسیس و برقراری شکلی تولیْد مؤثر واقع میسازی شیوهدگرگون

 گونه که در آمریکای التین)، و یا با هموارکردنِ ی) استث�ر از بیرون (آندارانه(پیشارسمایه
 گونه که در آمریکای ش�لی).(آن ی آتیدارانهی رسمایهی توسعهزمینه

ی گذار بود؛ درنتیجه، اقتصاد جهانِی درحاِل ظهور همچنان یکپارچگی ورهقرن نوزدهم یک د
ُسستی داشت و درکشورهایی که رشایط بالیده و پشتیبانی جدی دولت وجود داشت، 

داری در اروپا پذیر بود. همزمان، پویش رسمایهدارانه هنوز امکانپیدایش مراکز جدید رسمایه
ی ونقل و گشودگی به روی مرحلههای حملوردن هزینهآ و آمریکای ش�لی، ازطریق پایین

موازات جدیدی از توسعه، فرایند گسست از انحصارات مرکانتلیستی را موجب گردید. به
ی صنعتی از یافتهیافت، مراکز توسعهتری انسجام میطور هرچه تنگاینکه اقتصاد جهانی به

مداوم بارآوری، سطح مزدها هنوز نسبتاً  رغم ارتقایامتیازی حیاتی برخوردار شدند، چون به
های صنعتی به مزیتی ی این وضعیت، این کشورها در متامی شاخهپایین بود. درنتیجه

تْر در ماندهیافتند، و نواحی نسبتاً عقبُخردکننده (در برابر سایر کشورها) دست
نعتی] گرفتار هایی مرتبط با منابع طبیعی [سطح نازلی از فعالیت اقتصادی و صفعالیت

سادگی [به نواحی دیگر] توانست بهتر �ییافتههای نواحی اقتصادی توسعهماندند. مزیت
سمت تجمیع ها عمدتا در دستان کارگران جای داشتند و رسمایه بهمنتقل گردد، چون مهارت

اساساً » نظام امپریالیستی«ی امپریالیسم این باشد که تر نظریهتر یا جامعهای محوری برای گسرتش ژرف. شاید یکی از پرسش١٨٥
دارانه خودمختار باشد. یعنی در سطح تحلیل مند نظام رسمایههای قانونها یا گرایشمندیتواند نسبت به قانونتا چه حد می

شناسانه های رسمایه استخراج کرد. این پرسشی هستیمندیهای امپریالیستی را از بطن قانونتوان سیاستتاریخی تا چه حد می
رسد در اینجا پیش نظر میگذارد. بهیالیسم به جای میی امپرشناسی پژوهش دربارهحال تأثیر مستقیمی بر روشاست که در عین

ی تحلیل در گانهکار رویکرد سطوح سه از هر چیز نیازمند تفکیک سطح منطق رسمایه از سطح تحلیل تاریخی هستیم؛ برای این
های ندان نحلههای موجود در سنت مارکسیستی است. گو اینکه برخی اندیشمسکین یکی از نیرومندترین رهیافت-مکتب اونو

ی تعریف خویش از اند. برای مثال، کالینیکوس در ارایهدیگر نیز از منظرهای دیگری به درک مشابهی از چنین رضورتی رسیده
ی سان تالقی رقابت اقتصادی و [رقابت] جغرافیایدارانه بیش از هرچیز باید بهامپریالیسم رسمایه« نویسد:امپریالیسم چنین می

های ها توسط منافع عاملیتلحاظ ساختاری با هم تفاوت دارند و پشتیبانی و پیشربد آنی چون این اشکال رقابت بهدرک گردد. ول
 } 2007Callinicos».{لحاظ تاریخی متغیر استها بهی تعامل میان آنشود، نحوهمختلفی انجام می
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نیز اثر  ١٨٦کنندگاِن خدمات ویژهای از تامینها گرایش بدان داشت. نیاز به شبکهمهارت
داری رقابتی اهمیت زیادی ی رسمایهویژه در دورهمشابهی داشت. این اقتصادهای خارجی به

 اشتند، اما هنوز هم اهمیت دارند.د
ها، سازِی مهارتکنندگان خارجی، و با روتینی ادغام تامینواسطهی انحصاری، بهاما رسمایه

رِن چندملیتی قادرند فناوری های مدسازِی اقتصادهای خارجی دارد. رشکتگرایش به درونی
های اضافی نسبتاً پایین انتقال دهند. همزمان، سطوح های جدیدی با هزینهرا به مکان

های ی کنونی مزیتدستمزد در کشورهای پیرشفته رو به افزایش بوده است. در دوره
پایین] ها و دستمزدهای شده، از هر دو لحاظ [تجمیع مهارتاِی مراکز صنعتِی تثبیتهزینه

ی نیافتهکوچیدن به کشورهای توسعه از میان رفته است. اینک تولید گرایش آشکاری به
ی دارای مزدهای پایین دارد، هرچند زمانی طوالنی الزم است تا این گرایش بتواند در همه

 ١٨٧.های صنعتی متحقق شودشاخه
شدِن د مسیر صنعتیمعنای آن نیست که متامی کشورهای جهان سوم قادر خواهند بو این به
های جدیِد توسعْه رقابت را تشدید ی خویش را کامل کنند، چون پیدایش قطبدارانهرسمایه

ی عظیمی از سان، تودههمینجر خواهد شد. بهتر منحذف حریفان ضعیف خواهد کرد و به
شدن ممکن است مدتی طوالنی عایدی چندانی نداشته باشند. مردم جوامع درحاِل صنعتی

دهند و بیکارِی پیامِد آْن سطح تولید، تقاضا برای کار را کاهش می ١٨٨محورِ های رسمایهیوهش
ی نامتوازن در نواحی مختلف انداز پیِش رو، نوعی توسعهآورد. چشمدستمزدها را پایین می

اندازی که با آنچه مارکس بیش از یک ی کارگر همراه است؛ چشمجهان است که با فقر طبقه
 خوانی زیادی دارد.کرده بود همبینی پیش قرن قبل

*    *    *

186. specialized services and suppliers (در معنای  deliverers ) 

ی انتشار یافتند. در این فاصله ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های ترتیب در سالهای اول و دوم این کتاب بهکنم که ویراست. خاطرنشان می١٨٧
 اند. / ا. ح.ها متحقق شدهو اندی ساله بسیاری از این گرایش سی

188. Capital-intensive methods
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 : میلیتاریسم و امپریالیسم۲پیوست 

و  دارْی همزمان تاریخ بسط جغرافیایی تحمیلیدرآمد: از آنجا که تاریخ تحوالت رسمایه
نام امپریالیسم داشته است. داری همواره همزادی به، رسمایهی آن نیز بودهجویانهسلطه

توان در تحلیل نهایی ابزار، پیامد و �ودی تاریخی از گرایش درونی امپریالیسم را می
یابی به فراسوی مرزهای ملی ی رسمایه تلقی کرد، زمانی که قلمرو این گسرتشطلبانهگسرتش

فرضی گزاره قدری تأمل کرد، تا این بحث را با پیش رود. شاید نخست باید در همینمی
 لوژیک آغاز نکرده باشیم:شعاری و ایدئو 

 . درآمدی بر اقتصاد سیاسی میلیتاریسم امپریالیستی۲-۱پ.
شناسیم، در سطح رسمایه می» خودگسرتی«عنوان برخالف آنچه در سطح منطق رسمایه به

ی واسطه در دایرهتاریخْی گسرتش قلمرو پویش رسمایه نیازمند عملکرد عواملی است که بی
افزایی را ی ارزشی ملزومات چرخهتنهایی نه همهچراکه رسمایه به گنجند.منطق رسمایه �ی

افزایی دارد (چیزی که توماس سکین نفسه تسلطی بر پیامدهای ارزشدر اختیار دارد و نه فی
این عوامل شامل نهادها و  ١٨٩).نامدآن را مقاومت ارزش مرصفی در برابر ارزش می

ی آن بستهی همولت و مناسبات قدرت و سلطهها دترین آنشوند که مهمهایی میرویه
است. نهاد دولت در معنای عام و در تحلیل نهایی عامل اجرا و برقراری مناسبات قدرت و 

ی مالکیت) مله رابطهسلطه است؛ مناسباتی که ضامن حفظ روابط نابرابری ساختاری (از ج
ی این وضعیت ساختاری و حال تغییرات و متهیدات الزم برای مهار پیامدهااست و درعین

ترین �ود این سلطه، آورد. در سطح یک کشور معین مهمبازتولید سیال آن را فراهم می
ی طبقاتی است (که پیوند مستقیمی با اجرا و تضمین قانون مالکیت دارد). اما با سطله

رتش دارانه به فراسوی مرزهای ملی، این مناسبات سلطه جدا از گسگسرتش مناسبات رسمایه
گیرند. چرا که خود میاملللی بهجویی بینی طبقاتی، همچنین بُعد سلطهجهانِی بُعد سلطه

های رقیبی که در چارچوب واحدهای ملِی کشورهای بر رقابت و ستیز رسمایهدر اینجا عالوه
» ماندهعقب«های درونی واحدهای ملی کنند، همچنین با مقاومتپیرشفته عمل می
داری، همزمان با گسرتش فراملی قلمرو عمل ی جهانی رسمایهسعهمواجهیم. پس تو 

)؛ internationalization of the stateهای ملی (در کشورهای پیرشفته) همراه است (دولت
 نامیم.ت که آن را امپریالیسم میو این ه�ن بُعدی اس

ی دار ای از توسعه و تحول رسمایهعنوان مرحلهسازی بههمچنان که جهانی«
عنوان سازوکاری برای گری بهرود، نیاز به استفاده از نظامیپیش می

یابد. امپریالیسم در متامی های جهانی افزایش میسازِی نارضایتیتابع

» سکین؛ گفتگو با توماس سکین-ای بر رویکرد اونومقدمه«سکین:  ی یک گفتگوی مفصل با. برای مثال، نگاه کنید به ترجمه١٨٩
 .۱۳۹۶، کارگاه دیالکتیکفر، (قسمت چهارم)؛ برگردان: م. عبادی

http://pdf.kaargaah.net/027_Sekine_Interview_Farsi_MEbadifar_Part1d.pdf
https://kaargaah.net/?p=310
https://kaargaah.net/?p=310
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های انباشت ها با اسرتاتژیی مسلط برای مهار مخالفتهای آن شیوهشکل
طق درونی مند برآمده از منهمه، تضادهای نظامجهانی بوده است. با این

ی جوی [پاشنهترین نیروی انتقامداری جهانِی معارص همچنان بزرگرسمایه
ی دارانهتالف طبقاتی رسمایههند بود. از این نظر، ایجاد یک ائآشیل] آن خوا

ی باید به یک نظریهتالفی که میناپذیر بوده است؛ ائاجتناب ١٩٠املللیبین
 ١٩١».عی مجهز باشدبسته با داروینیسم اجت�مدرنیزاسیوِن هم

یابی در سطح جهانی پس، امپریالیسم پیامدی ساختاری از گرایش درونی رسمایه به گسرتش
طور معنا ه�نطلبی است. در ایناست، یا وجهی رضوری از شکل تحقق تاریخی این گسرتش

داری عجین است؛ چراکه هم محمل تحقق شدن رسمایهشد امپریالیسم با جهانی که گفته
خی آن بوده است، هم ضامن تداوم آن، و هم پیامدی از آن (در این مورد اخیر باید تاری

های وجودِی داری، بنیاندرنظر داشت که امپریالیسم ضمن بازتولید وجه جهانی رسمایه
ی ی سازوکارهایی است که سلطهکند). امپریالیسم شامل همهخویش را نیز بازتولید می

پذیر یه یا مسیرهای مرجح انباشت جهانی رسمایه را امکانهای اصلی رسماجهانی کانون
ای در ی تاریخی که اهمیت تاریخی ویژهبستهها دو سازوکار همسازند. از میان آنمی

 گری:رتند از کلونیالیسم و نظامیاند عباداری داشتهشدِن رسمایهجهانی
پنج قرن گذشته که خود کلونیالیسم تاریخی کهن دارد، کلونیالیسم درحالی«

بسته بوده است. داری هماجت�عی رسمایه-با تولید و بلوغ نظام اقتصادی
ی سیاسی و اقتصادی بر آنان) جستجو و تصاحب مستعمرات (و سلطه

ودالیسم و برپایی ای بود که در فروپاشی فئب تجاریخصلت مهمی از انقال 
دارانه در رسارس هداری سهم موثری داشت. الگوهای تجاری پیشارسمایرسمایه

امان بازار نابود نشدند، بلکه نیروی جهاْن [مستقی�] توسط نیروهای بی
نظامی برتر بود که مسیر دگرگونی این الگوهای تجاری سنتی و بازسازی 

نافع اروپای ها برطبق یک الگوی بازاری جهانِی معطوف به نیازها و مآن
 Magdoff 1976, Imperialism withouth{». غربی را هموار کرد

Colonies{ 
ی های پس از جنگ جهانی دوم و در نیمهویژه از سالالبته نباید از نظر دور داشت که به

سازی و تحمیل املللی نقش بسیار مهمی در پیادهدوم قرن بیستم، سازوکارهای نهادین بین
 اند:انباشت جهانی رسمایه داشته های امپریالیستی درجهت هموارسازی مسیرسیاست

دهی نظام امپریالیستی پس از جنگ جهانی دوم ازطریق نهادهایی سازمان«
های پس از جنگ شکل گرفتند: سازمان ملل متحد، انجام شد که در سال

املللی پول، که ایاالت متحد بنا به دالیل زیادی بانک جهانی و صندوق بین

190. International capitalist class alliance

191. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt. 
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نظام ازطریق ها دارد. استقرار و تثبیت این ای در آنکنندهنقش هدایت
)، UNRRA١٩٢( »ستاد مدیریت نوسازی و امداد سازمان ملل«های فعالیت

هدایت های مالی و نظامِی تحت ی کمکطرح مارشال، و چندین برنامه
 }Magdoff1970, New Imperialism{».واشنگنت انجام گرفت

و هم در  کننده هم در تحمیل فرامرزی مناسبات سلطه و استث�ر،گری عاملی تعییننظامی
داری بوده است. های اصلی رسمایهی قوا میان کانونبازتنظیم روابط قدرت یا موازنه

ای گری پدیدهدهند که نظامیترین وجهی نشان میروشن های جهانی اول و دوم بهجنگ
گیری تاریخی رسمایه در چارچوب پذیر نبوده است. درواقع، جایتصادفی، بیرونی یا اجتناب

گرایی است که ملیت و ملی ١٩٣لی (که خود ناشی از وجود سازوکار فرااقتصادیِ واحدهای م
های یابند)، در پیوند با رقابت گریزناپذیر بین رسمایههای مدرن �ود میملت-در قالب دولت

سازد؛ ناپذیر میهای امپریالیستی را اجتنابجویی و ستیز و کشمکش بین قدرتمجزا، رقابت
ا، رویارویی نظامی است. از سوی دیگر، ناهمگنی تاریخی سطح حادترین این ستیزه

را » نیافتهتوسعه«ی اجت�عی و اقتصادی در کشورهای مختلف، بخش بزرگی از جهان توسعه
ی تر بدل ساخت، تا ملزومات فزآیندهسیاسی کشورهای پیرشفته-ی اقتصادیی سلطهبه ابژه

؛ پیامد مهمی از این فرآیند تاریخی، تعمیق انباشت رسمایه در ابعادی جهانی فراهم گردد
ی اقتصادی و اجت�عی های نابرابری میان کشورها در دسرتسی به امکانات توسعهشکاف

 توان دریافت:رت میی رزا لوکزامبورگ را بهبوده است. در چنین بافتاری گفته

ر ی اقتصادی را در نظی بورژوایی لیربال تنها یک جنبه از توسعهنظریه«
ی کاالیی ناب. آمیز، اعجازهای فناوری و مبادلهگیرد: قلمرو رقابت صلحمی

کند: ی دیگر جدا میوسخت از جنبهطور سفتاین نظریه قلمرو فوق را به
ی رسمایه، که همچون وجهی ک�بیش تصادفی در قلمرو خشونت زورگویانه

شود. در میسیاست خارجی و کامالً مستقل از سپهر اقتصادی رسمایه تلقی 
واقعیت اما قدرت سیاسی چیزی جز محملی برای فرآیند اقتصادی نیست. 

ی انباشت رشایط الزم برای بازتولید رسمایه، پیوندی ارگانیک بین این دو جنبه
ی داری تنها ازطریق مالحظهوتاز رسمایهکند. مسیر تاخترسمایه ایجاد می

 }Luxemburg{ ١٩٤.»توامان این دو جنبه قابل بازشناسی است

گردد، قدرت داری بازمیهای اصلی سیستم رسمایههای میان قدرتتاجایی که به کشاکش
ست که ایجویانههای رقابتستیزینظامی معیار نهایی برای تعیین برنده (و بازنده) در هم

192. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)

داری ی رسمایهمعنی عدم پیوند آن با سپهر اقتصاد نیست. برعکس، تاریخ رشد و توسعهی ملیت بهمقولهبودِن . فرااقتصادی١٩٣
 های مدرن بوده است.ملت-در تعاملی نزدیک با پیدایش و تحول دولت

194. Rosa Luxemburg, 1910: The Accumulation of CaPital (New York: Monthly Review Press, 1964), p. 452. 
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موارد، سازِی پایدار وجود ندارد. در این اندازی برای توافق و مصالحه یا همها چشمدر آن
همه، هاست. با اینی سایر منطقکنندهها یا ابطالبرتری نظامی (یا زور عریان) منطِق منطق

عنوان ابزاری ایستا در خدمت گری را رصفاً بهخطای تحلیلی بزرگی خواهد بود اگر نظامی
ای هتر ببینیم و از داللتتر یا رصفاً همچون بخشی جانبی از یک فرآیند کالنیک هدف کالن

گری خود ملزومات و م و بسط نظامیاو های آن غافل شویم. چراکه تدمستقل و خودویژگی
های ها فرایندها و سازوکارهای اقتصادی و پویشپیامدهایی دارد که تحقق تاریخی آن

ی امروزی جوامع و گشاید که ازقضا سهم موثری در تعیین چهرهاجت�عی دیگری را می
ترین مثال تاریخی در این زمینه، وقوع دو جنگ اند. باز مهموضعیت کنونی جهان داشته

شان های مادی و سیاسیی فجایع انسانی و تکانهخاطر گسرتهفقط بهجهانی است که نه
ها چنان های قبل و بعد از خود تقسیم کردند، بلکه پیامدهای آندوره جهان تاریخی را به

کند. ها حرکت میرص همچنان بر مدار آنمسیرهای تاریخی جدیدی را گشود که برش معا
رسد تا در آینده از نظر میمانند عربتی تاریخی برای برشیت بهجنگ جهانی دوم ظاهراً به

ها و پیامدهای این جنگ (و ی داللتاندازههرگونه جنگی بپرهیزد؛ ولی ازقضا هیچ چیزی به
شت جوامع را تثبیت نکرد؛ گری در تعیین رسنو بدیل نظامیجنگ اول جهانی)، اهمیت بی

چون برندگان جنگ و رسوران بعدی جهان، کشورهایی شدند که از قدرت نظامی برتری 
فقط تحقیقات مربوط ی دوم قرن بیستم نههمین دلیل، در نیمهبرخوردار بودند. درست به

ی فنون و تسلیحات نظامی سیر صعودی چشمگیری داشته است، بلکه بخش به توسعه
های نظامی، ها رصف تحقیقات حول فناوریی دولتای از بودجهتر و فزایندههرچه بزرگ

های مادی و آمورشی در این حوزه، های نظامی، تدارک زیرساختتجهیز و انباشت زرادخانه
و تأمین مادی خیل انبوه پرسنل انسانی این فرآیندها شده است. ضمن اینکه از جنگ جهانی 

ها جنگ کوچک و بزرگ رخ نداده باشد. پس نشد که در آن دهدوم تاکنون هیچ سالی سپری 
همین گری همچنان جایگاه بزرگی در تعیین مناسبات جهان امروزی دارد و درست بهنظامی

معنا، میلیتاریسم در جهان وساز اقتصاد جهانی دارد. بدیندلیل جایگاه بزرگی در سوخت
های امپریالیستی نیست، سیاسِی قدرت-صادیجویی اقتطلبی و سلطهامروز رصفاً ابزار توسعه

ی ای ک�بیش مستقل بدل شده است که برای تداوم چرخهبر آن خود به پدیدهبلکه عالوه
گیرد و متقابال اثرات چشمگیری بر اقتصاد و خدمت میاقتصادی خویش، سیاست را به

آن، توجه خود را به تر کردِن ی بحث و انض�میگذارد. برای محدودساخنت دامنهسیاست می
ای که ایاالت متحد آمریکا از هژمونی سیاسی کنیم (دورهی دوم قرن بیستم متمرکز مینیمه

گری را با نگاهی ویژه کوشیم بحث نظامیو اقتصادی و نظامی قاطعی برخوردار شد) و می
درت به وضعیت آمریکا، که هنوز هم نیروی هژمون در مناسبات امپریالیستی و باالترین ق

گیریم که نظامی جهان است، دنبال کنیم. در امتداد آنچه گفته شد این پرسش را پی می
تر، خود طی هفتادسال گذشته چه فرآیندهای عنوان ابزار تحقق اهدافی کالنگری بهنظامی
هایی یافته ها، چه خودویژگیامتداد انجام این کارویژه ای را ایجادکرده است و درندهبرساز 

ی معروف هری مگداف ی فرازهای منتخبی از مقالهکار، نخست ترجمهای ایناست. بر 
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ها و شود. سپس با عزیمت از این داده) نقل می۱۹۷۰(امپریالیسم و میلیتاریسم، 
گری در تری از جایگاه نظامیکوشم ضمن تعدیل و تکمیل آنها، دریافت عامنظرات، مینقطه

ی امپریالیستی آن عرضه کنم، تا در پرتو آن به سامانهی جهان کنونی و دارانهنظم رسمایه
 ، بازگردیم.»امپآنتی«رویکرد موضوع اصلی نوشتار، یعنی نقد 

*   *   *
های آمریکا در رسارس ی فدرال دولتهای نظامی مربوط به جنگ، بخش غالِب بودجههزینه

ی جز دهه، به۱۹۳۹تا  ۱۸۰۰واقع از سال اند. درخود اختصاص داده تاریخ این کشور را به
 ی فدرال در هیچی نظامی در کل بودجه)، سهم بودجه۱۹۳۰-۱۹۳۹مربوط به رکود بزرگ (

ساله،  ۱۴۰ی درصد نبوده است؛ ضمن اینکه در هفت دهه از این دوره ۵۴ای کمرت از دهه
خصیص ت های مربوط به جنگ و امور نظامیی فدرال به هزینهدرصد از بودجه ۷۰بیش از 

های فقط سیاست خارجی دولتی آن است که نهدهندهاین مساله نشان ١٩٥.یافته است
گری سهم بسیار بزرگی در پویش هایی امپریالیستی بوده است، بلکه نظامیآمریکا سیاست

سیاسی این -ی اقتصادیتوان ادعا کرد که شالودهاقتصادی این کشور داشته است. حتی می
های گری (و سیاستدارانه با نظامینیدگی مناسبات رسمایهتکشور بر مبنای درهم

-گردد که عروج اقتصادیترتیب، همچنین روشن میامپریالیستی) شکل گرفته است. بدین
های پس از جنگ جهانی دوم مسیر تاریخی جدید و متفاوتی نبود؛ نظامی آمریکا در سال

اریخی پیشین آن بود که در فضای جهانی یافته] از مسیر تبلکه رصفاً برآمدی انباشتی [تجمیع
 ی دوم شکوفایی هرچه بیشرتی یافت.پس از جنگ جهان

ی مجزا شدن به یک قدرت امپریالیستِی هژمون، سه مرحلهایاالت متحد آمریکا تا پیش از بدل
ی مواد غذایی و کنندهای که ایاالت متحد عرضهکننده را از رس گذراند: الف) دورهو تعیین

ریایی تجارت ددر ی رسمایه بود و خام به کشورهای پیرشفته بود و همزمان واردکنندهمواد 
ی کاال و عنوان صادرکنندهای که ایاالت متحد بهب) دوره منافع نسبتاً هنگفتی داشت؛

ی صنعتی کرد و طی آن همچنین ش�ری رسمایه رشوع به رقابت با دیگر کشورهای پیرشفته
ای که ایاالت ی اقتصادی کشور چیره شدند؛ و ج) دورهلی بر عرصههای صنعتی و مااز غول

، های تولیدی مسلط بر جهان بدل شد و در عرصهدارانهترین اقتصاد رسمایهمتحد به اصلی
داری در باالترین جایگاه جهانی قرار املللی، و بانکگذاری (صدور رسمایه)، تجارت بینرسمایه

 ١٩٦.املللی مبدل شددالر به ارز کلیدی در مبادالت ارزی بین گرفت؛ و ضمنا در همین دوره
ترین قدرت شدن به بزرگسوی بدلجهش ایاالت متحد پس از جنگ جهانی دوم به

ی تاریخی حدوحرص با دو پدیدهگری بیای متکی بر نظامیامپریالیستی و گذار به جامعه
) جوامع سوسیالیستی و مهار و پیوند دارد: الف) تالش برای مقاومت در برابر (و رسکوب

نیافته از بخش ملی که در صدد رهاسازی کشورهای توسعههای آزادیرسکوب جنبش

195. Magdoff, H., 1970: Militarism and Imperialism. p. 2. 

196. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism. p. 3. 
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منظور پرکردن خالء ی امپریالیستی بودند؛ و ب) بسط قدرت آمریکا بهوابستگی به شبکه
ها در ی نفوذ آنگیر دامنهاروپای غربی و ژاپن و کاهش چشم تاریخی برآمده از نزول قدرت
 ١٩٧.آسیا، آفریقا و آمریکای التین

متحد قرار داد  های استع�ری این مسئولیت عظیم را پیِش روی ایاالتع�ر و قدرتافول است
مندی داری را برعهده بگیرد و همزمان امکان بهرهتا دفاع از ارکان نظام رسمایه

این فراهم سازد. بههای آمریکایی را از منافع ویژه و عظیم این عرص طالیی رشکتکالن
» زمان صلح«ترین ماشین جنگِی ترتیب، جای شگفتی نیست که ایاالت متحد اینک از بزرگ

سابقه دهد که طی تاریخ بیی وسیعی از جهان را پوشش میبرخوردار است، که چنان گسرته
 ١٩٨.است

ی اورانهآور نظامی پیچیدگی فنهای رسسامگ�ن، یک دلیل مهم برای توضیح این هزینهبی
های جدید در هواپی�ها و نیز بیشرتِ ادوات و تسلیحات نظامی است (ازجمله، فناوری هرچه
قدرت نظامِی اردوی سوسیالیستی  آن طبعای صنعت فضایی). دلیل دیگر های پرهزینهرقابت

همراه است. اما دلیل سوم آن است که بخش بزرگی از این ماشین عظیم نظامی (به
ی ست که برای حفظ و تداوم شبکهایامی دیگر کشورهای غربی) هزینههای نظماشین

دستاوردهای  ١٩٩.گذاری در غیاب کلونیالیسم رضوری استامپریالیستی تجارت و رسمایه
های سابق، مبارزات طبقاتی در درون سایر کشورها برای کسب استقالل سیاسی در مستعمره

. درنتیجه، حفظ وابستگی اقتصادی این استقالل اقتصادی و سیاسی را برانگیخته است
کشورها به مراکز مرتوپل در چارچوب استقالل سیاسی، در کنار ملزوماِت دیگر، مستلزم 

منظور ح�یت از طبقات های نظامی نیروهای آمریکایی در رسارس جهان بهگسرتش پایگاه
امی مستقیم نظ (این ح�یت همچنین شامل میلیاردها دالر کمک ٢٠٠.حاکم این کشورهاست

های امنیتی دولت-های مستمر به نیروهای نظامیی آموزشبه این کشورها و ارایه
نیافته ولی بر این، برای جلب و حفظ وفادری کشورهای توسعهشود. افزونمحلی/بومی می

 شود).طاء میها اعغیرسوسیالیستی به نظام اقتصاد آزاد، امتیازات دیگری هم به آن
لحاظ اقتصادی اند، ولی بهلحاظ سیاسی استقالل یافتهر کشورهایی که بهنیروهای نظامی د

کنند که ناشی از ضعف نسبی شوند، عموما نقشی حیاتی ایفاء مینیافته محسوب میتوسعه
داران طبقات حاکم و نخبگان سیاسی در این کشورهاست. وقتی این طبقات (شامل زمین

داران)، که هر یک به درجاتی با منافع صاحبان رسمایه بزرگ، تاجران، صاحبان صنایع، و بانک
در کشورهای مرتوپل وابستگی و همبستگی دارند، از قدرت کافی برای کسب هژمونی بر 

197. Ibid., p. 5. 

ای های امپریالیستی برای تسخیر و حفظ مستعمرات (اواخر قرن نوزدهم) نیز چنین پدیدهی معروف رقابت. حتی در دوره١٩٨
 نداشت.در این ابعاد وجود 

گرفنت مسئولیتی که سایر کشورهای صنعتی پیرشفته هم مستقی�ً در آن ی برعهدهواسطهالت متحده بهرو، ایا. از همین١٩٩
ایم که سال اخیر شاهد بودههمین دلیل، در یکها برخوردار بوده است. (و باز بههای مالی آننفع هستند، همواره از ح�یتذی

 ی مشاترک تحت فشار قرار داده است).هرچه بیشرتی در این پروژه ای غربی را برای ادای سهم مالیدولت ترامپ کشورهای اروپ

200. Ibid., p. 6. 
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اجت�عی در اقتصادی هژمونیک برخوردار نباشند، نظم -سایرین و برقراری یک نظام سیاسی
گردد. تحت چنین رشایطی، و می های ناپایدار و موقتی تأمینتالفاین کشورها از طریق ائ

های گیرد، نهادمورد تهدید قرار میکه نظم موجود توسط یک انقالب اجت�عی ویژه زمانیبه
ی نقاطی کانونی خواه برای مهار منزلهکنند: خواه بهای کسب مینظامی اهمیت فزاینده

ی جدید در دهندگان نظم سیاسسان سازمانجنگ قدرت درون طبقات حاکم، و خواه به
 ٢٠١.ها)های سیاسی (و یا توامان هر دوی اینی بحرانبرهه

ی کنرتل باقی جهان و تضمین حرکت دیگر کشورها در مدار گری که وظیفهاین نظامی
داری جهانی (برای تأمین ملزومات انباشت جهانی) را برعهده دارد، همزمان رسشت رسمایه

دادن تصوری از ابعاد دستبخشیده است. برای بهی امروزی آمریکا را شکل ساختاری جامعه
های نظامی با وضعیت اشتغال (بیکاری) در ی بودجهتوان به رابطهعظیم این تأثیرات می

میلیون و سیصد هزارنفر در پی گسرتش ، هشت۱۹۶۹ربع اول سال آمریکا اشاره کرد. در سه
 میلیون نفر ۱٫۳ر نیروهای مسلح، میلیون نفر د ۳٫۵های نظامی مشغول به کار شدند (هبرنام

ونقل تسلیحات نظامی). لید و حملمیلیون نفر در تو  ۳٫۵های اداری وزارت دفاع و در بخش
شدند، نرخ کار �یدر امور نظامی مشغول به میلیون نفر در این سال ۸٫۳اگر فرضاً این 

لحاظ تاریخی تنها به رسید، کهمیلیون نفر) می ۱۲درصد (معادل  ۱۴٫۳بیکاری در آمریکا به 
یعنی دومین  ۱۹۳۱چنین نرخ باالیی از بیکاری وجود داشته است (در سال  ۱۹۳۷در سال 

اما مساله به  ٢٠٢.درصد بود) ۱۵٫۹آغاز رکود بزرگ نیز نرخ بیکاری سال متوالی پس از 
تا  ۱شده در بخش نظامی، لتی رصفی دو شود؛ در ازای هر یک دالر هزینهجا ختم �یهمین

گردد. یعنی صنایع نظامی محرک چرخش های اقتصادی تولید میدالر کاال در سایر بخش ۱٫۴
 -یک دالر-تر ان (حتی با پذیرش رقم پایینسهای اقتصادی هستند. بدینتولید در سایر حوزه

توان دید که با کاهش های نظامی و غیرنظامی) میو با فرض برابری بارآوری در حوزه
مراتب بیش از چیزی ی آمریکا، بهر بخش نظامی، نرخ بیکاری در جامعهی دولتی دبودجه

 ٢٠٣.تر برآورد کردیمبود که کمی پیشمی
شده در امور نظامی تأثیرات مهم دیگری هم دارند که درنظر های دولتِی رصفمسل�ً هزینه

انی دوم ی پس از جنگ جهها برای توضیح ابعاد و ساختار اقتصاد آمریکا در دورهگرفنت آن
ی صنایع نظامی و فضایی در برانگیخنت تحقیقات علمی و رضوری است: نقش یگانه

201. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism. p. 8. 

عنوان یک بهرود. ها خارج از مدار این بحث میترین آنهای تاریخی در این مورد چنان متعدد است که حتی ذکر مهممثال
 ی متاخر، کافی است ح�یت دایمی آمریکا از نظامیان مرص و نقش این نظامیان در رویدادهای بهار عربی مرص و پس از آن�ونه

 را به یاد بیاوریم.

202. Ibid., p. 8. 

الف نظامی شود که چرا دولت ترامپ برای حفظ مناسبات نظامی با عربستان سعودی، و کمک به ائتتر می. اکنون روشن٢٠٣
ی قمیت وتوکردن قطعنامهها، چنین رسسختانه (حتی بهها و مخالفتی رسواییرغم همههمسو با عربستان در جنگ یمن، به

های ترامپ در این فرایند ترین استداللجاست که یکی از مهمکند. جالب اینی �ایندگان) پافشاری میی کنگرهبازدارنده
 ی آمریکا بوده است.بود وضعیت اشتغال در جامعه، رضورت حفظ و بهفرساینده
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ی طریق در رشد عظیم علم و فناوری در آمریکا؛ نقش ویژهاز آنها، و بدین پشتیبانی مالی
های جدید صنعتی و مالی؛ نقش نیروی گیری و شکوفایی غولهای نظامی در شکلبودجه

املللی؛ نقش عنوان ارز مرجع بینر پیشتیبانی از حفظ دالر بهنظامی ایاالت متحد د
های بخش های نظامی دولتی در ایجاد جهش اقتصادی در رشکتها و بودجهسیاست

 ٢٠٤.خصوصی
ای که و تحلیل اقتصادی توان چنین نتیجه گرفت که نظریهکم میبا این مالحظات، دست

م نظری خود کنار بگذارد، از واقعیت جهان امروز نقش امپریالیسم و میلیتاریسم را از پارادای
ی معضالت و ناخواه به پوشاندن حقیقت دربارهای خواهافتد. چنین نظریهبسیار دور می

 ٢٠٥.کندی دوم قرن بیستم خدمت میخطرات عظیم پیش روی جهانیان در نیمه
*   *   *

گری ی نظامیوری دربرگیرندهطور رض امپریالیسم به«گوید: مگداف در فرازی از منت فوق می
اند، امروز هم چنین گونه که در گذشته یکدیگر را تغذیه کردهاست و این دو ه�ن

رسد، اما مگداف برای اینکه واقعیت این نظر میاین داعیه کامالً درست به». کنندمی
ی ایاالت ونهدارد. البته او با بررسی �پردازی کند، گام بیشرتی بر�یتنیدگی را مفهومدرهم

گری برای خوبی هم رضورت نظامیعنوان قدرت هژمونی امپریالیستی بهمتحد آمریکا به
دهد و هم جایگاه اساسی ی اقتصاد جهانی را نشان میدارانههای رسمایهحفظ شالوده

پیوند  کند. ضمناً او اشارات مهمی بهگری در اقتصاد داخلی آمریکا را برجسته مینظامی
گری در کشورهای پیرامونی دارد که پیوند وثیقی ها با (بسط) نظامیگری امپریالیستنظامی

های مگداف را در رهیافت رسد که بتوان بصیرتنظر میبا بحث نوشتار حارض دارد. به
شناسی گری ترکیب کرد. آنچه مد نظر من است روشی نقش امروزی نظامیتری دربارهعام

ارانش سکین است که توسط آلربیتون و دیگر همک-مکتب اونوی تحلیل در گانهسطوح سه
چرخش اقتصادی عظیمی  گری خواه با نظر بهگفت: نظامی توانبسط داده شده است. می

های تولیدی و ارتقای ترین سطوح فناوریدلیل پیوند آن با پیرشفتهکند، خواه بهکه ایجاد می
های تولید، خود ن در برانگیخنت سایر حوزهی آ دلیل نقش محرکهدایمی آنها، و خواه به

ی معارص است؛ ضمن اینکه سهم بخشی از سازوکارهای اساسی انباشت رسمایه در دوره
توجهی در تسهیل و هموارسازی دیگر سازوکارهای انباشت جهانی رسمایه دارد. از این قابل

ی امپریالیستی را گر نظامی ٢٠٦،شناسی سکین و آلربیتونتبعیت از روشتوان بهنظر، می

204. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism, p. 9. 

 . ه�ن.٢٠٥

ی دوم قرن بیستم) است که در کارهای شناسی برآمده از مکتب اونو (یکی از مکاتب مارکسیسم ژاپنی در نیمه. این روش٢٠٦
شناسی فوق از جمله نگاه کنید به:  رای آشنایی بیشرت با مکتب اونو و روشسکین و آلربیتون پرورش و بسط بیشرتی یافت. ب

مکتب «. توماس سکین: ۱۳۹۴ی فروغ اسدپور، انتشارات پژواک، ؛ ترجمه»دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی«رابرت آلربیتون: 
رویکردی «. رابرت آلربیتون: ۱۳۹۵، کارگاه دیالکتیک؛ برگردان: مانیا بهروزی، »اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسی مارکسی

سطوح تحلیل در «. آلربیتون: ۱۳۹۶، کارگاه دیالکتیک)؛ برگردان: مانیا بهروزی، ۴(فصل » دارانهی رسمایهژاپنی به مراحل توسعه
 .۱۳۹۷، کارگاه دیالکتیکمیرزایی، ؛ برگردان: همن حاجی»اقتصاد سیاسی مارکسی: رویکردی اونویی
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(دومین سطح تحلیل که بین سطح » ی مرحلهنظریه«عنوان عنرصی اساسی در پرورش یک به
ی معارص درنظر گرفت. گیرد) برای دورهداری ناب و سطح تحلیل تاریخی قرار میرسمایه

لحاظ سهم آن در سازوکارهای کالن و بلندمدت گری امپریالیستی بهمعنا که نظامیبدین
های کالن گذاریو سیاست شت جهانی رسمایه، که عمدتا در قالب بسط اقتصاد نظامیانبا

ویژه برانگیخنت شود (درکنار دیگر پیامدهای مهم آن، بههای امپریالیستی �ایان میدولت
باید در سطح های فناورانه و تاثیرات آن در افزایش بارآوری تولید در صنایع)، مینوآوری
رسد که نظر میحال، بهورد تحلیل نظری قرار گیرد. درعینی مرحله) م(نظریهی میانی نظریه

باید ها و کارکردهای چندوجهی آن، همچنین میدلیل خصلتبررسی نظری امپریالیسم، به
که عمدتا محل بروز رویدادها و همزمان در سطح تحلیل تاریخی نیز دنبال شود؛ جایی

املللی است. اما تاجایی که به تحلیل روابط بین یهای ُخرد و سیال در پهنهسیاست
آن است که  ی این مدعاهگردد پشتوانی میانی بازمیمیلیتاریسم امپریالیستی درسطح نظریه

ی ترین شیوهگری مهمی مگداف) نظامیهای مقالهقرن گذشته (ازجمله بنا به دادهطی نیم
بر این، بنا ی (آمریکا) بوده است؛ و افزوندار ترین کشور رسمایهانباشت رسمایه در پیرشفته

داری و پیوندیابی آنها با برخی سازوکارهای غیراقتصادی به کارکردهای امپریالیستِی رسمایه
دیگر نقاط جهان نیز و کم بهی غالبی است که بیشگری رویه(نظیر ملیت و مذهب)، نظامی

ست های پیرامونی همچنین رضورتیگری در کشور ی نظامیترسی یافته است. (جایگاه ویژه
خواهی برای حفظ سیادت طبقات حاکم و رسکوب مقاومت فرودستان و مهار روندهای تحول

های ایاالت ولتاز سوی د های تسلیحاتی عظیم و فزایندهفقط تخصیص بودجهجامعه). نه
د، بلکه انی انباشت رسمایههای غربی و رشقی مؤید اهمیت این حوزهمتحد و دیگر قدرت

گری دارند. مثال های انباشت دیگر نیز پیوندهای نزدیکی با نظامیترین حوزهبرخی از مهم
های گری با رشد شتابان صنایع دیجیتالی و کاربستخصوص، پیوند نظامیشاخصی در این

امنیتی را در -ی کنرتلیگری و سازوکارهای فناورانهآنهاست (برای مثال، پیوند میان نظامی
گری پیوند داشته است). که خاستگاه پیدایش این صنایع نیز با نظامیبیاوریم؛ گو ایننظر 

سه دلیل عمده  نظامی در سطح جهانی به-سان نیروی هژمون اقتصادیایاالت متحد به
گری دارد: الف) برای حفظ و گسرتش ملزومات جهانی انباشت وابستگی ساختاری به نظامی

های ها و اختاللای از زور عریان (در برابر مقاومتی پشتوانهگر که نظامیرسمایه، جایی
کند، که اقتصاد آمریکا متاماً وابسته به دارانه فراهم میاحت�لی) برای تداوم مناسبات رسمایه

های های اقتصاد داخلی، که در هر یک از حوزهآن است؛ ب) برای تضمین حرکت چرخه
-صنعتی«های تصاد نظامی و یا تداوم حیات مجتمعتولید، اشتغال و فناوری با پویش اق

اش بر رقبای بالفعل و دیرینه تنیدگی زیادی دارند؛ و ج) برای حفظ برتریدرهم» نظامی
های منظور حفظ مزیتهای امپریالیست، بهاش در سطح جهانی، یعنی بر دیگر قدرتبالقوه

الیسم بتنی بر رئالیسم استعالیی (رئشناسی من، با یک شناختبرآمده از این برتری. بنابرای
اش توان دریافت که بهرتین گزینه برای ایاالت متحد برای حفظ رسوریانتقادی باسکار) می

ترین مهمگری را بهی نظامیسیاسی و نظامی جهان آن است که خوِد حوزه-بر سپهر اقتصادی
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گیری و سیر تحوالت ایاالت ی شکلای که با نظر به تاریخچهی اقتصادی بدل کند؛ حوزهحوزه
ناخواه سیاسی این کشور را شکل بخشیده و اقتصاد کشور خواه-های اقتصادیمتحد، شالوده

های زیرساختی، که ایاالت متحد در این حوزه از مزیتوابسته به آن است. ضمن این
رغم نیاز هها، بای (در برابر رقبای خویش) برخوردار است که حفظ آنژیوپولتیکی و فناورانه

 رسد.نظر میتی راهربدی بهگذاری دایمی، رضور به رسمایه
ی ابزار تأمین کنرتل و مثابهگری بهی منت حارض آن است که ما رصفاً با نظامیبنابراین، داعیه

ی سیاسی کشورهای قدرمتند بر دیگر کشورها مواجه نیستیم، بلکه همچنین با بازتولید سلطه
ترین سازوکارهای معارص انباشت رسمایه سان یکی از مهمگری بهنظامیو بسط دایمی 
قابلیتی که ژوزف شومپیرت  ٢٠٧،»قدرت تخریب خالقانه«جا استفاده از مفهوم مواجهیم. در این

آنکه نیازی باشد سایر وجوه رسد (بینظر میدهد، مفید بهبه امپریالیسم نسبت می
گری کار بندیم). دولت آمریکا عالوه بر مداخلهسم را بهبرانگیز تحلیل وی از امپریالیپرسش

های بزرگ های جهانی در مسیر تأمین منافع اقتصادی رسمایهوفصل بحرانفعال برای حل
ی خود فضای الزم نوبهست که بههای مصنوعیاش، همچنین نیازمند خلق دایمی بحرانتابعه

دهند؛ یکی از را در اختیار آن قرار می های سیاسی و اقتصادی معینیبرای تحمیل رویه
 گری در دیگر نقاط جهان است:ظامیها تشدید و بسط نسازیخطوط اصلی این بحران

جوید و هر بحرانی که هایی را میامپریالیسم در دل هر بحرانی فرصت«
مانعی در جهت انباشت جهانی ایجاد کند، یک هدف نظامِی بالقوه است. 

عبارت است از کاربرد قدرت نظامی واقعی و �ایش تعریف میلیتاریسم 
منظور بسط فرامرزی دولت در جهت تأمین منافع برتری و چیرگی نظامی به

 ٢٠٨».هادار بومی و متحدان فرامرزی آنی رسمایهطبقه

های اغراق نخواهد بود اگر بگوییم با توقف فرضی ماشین نظامی عظیم آمریکا، کل چرخه
ی اقتصاد جهانی را در تردید کل پهنهگردد، که تبعات آن بیر بحران میاقتصادی آمریکا دچا

گیری سیاست خارجی آمریکا ترین مثال تاریخی در این مورد چرخش جهتگیرد. شاخصبرمی
(بنیادگرایی اسالمی) » جنگ علیه تروریسم«به دکرتین » جنگ علیه کمونیسم«از ایدئولوژی 

است. درواقع، اقتصاد » هیوالی رسخ«وک رشق و افول ی فروپاشی شوروی و بلدر آستانه
بندی مفصل» ی تسلیحاتی با شورویمسابقه«نظامی و ماشین جنگی آمریکا چنان با سیاست 

در سپهر سیاسی آمریکا » خطرناک«سان ه�نفروپاشی شوروی اگر دشمنی بهشده بود که با 
های اقتصادی زرگی از چرخهشد، بخش ب(و سپس افکار عمومی جهانی) جایگزین آن �ی

ی کم ابعاد رشدیافتهتوان چنین استنتاج کرد که دستشد. پس، میآمریکا مختل می

207. Creative Destruction 

208. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt. 
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های عظیم بنیادگرایی اسالمی محصولی امپریالیستی است، چون رضورت تخصیص بودجه
ی مایهکند، همچنان که در مواقع الزم، دستهای آمریکا توجیه مینظامی را برای دولت

شود (خواه دولت آمریکا در آن مشارکت مستقیم های کوچک و بزرگ میایی جنگبرپ
های اخیر همین دلیل است که در دههداشته باشد و خواه از پیامدهای آن منتفع شود). به

ایاالت متحد ») دفاعی«ی عظیم نظامی (اصطالحاً هاو بحران عظیم اقتصادی، بودجهرغم دبه
های اه در دولتها و خو های دموکراتد، خواه در دولتانگاه کاستی نگرفتههیچ

چنان ژرف » نظامی-های صنعتیمجتمع«های بیان دیگر، ریشهوکان. بهخواهاِن نئجمهوری
ها چنان با مختصات اند و سازوکارها و ملزومات آندوانده در خاک آمریکا ریشه

ه�نند  اند که نیازی نیستن شدها) عجیدارانه (در آمریکترین نوع تولید رسمایهپیرشفته
دموکراسی پرنسیْپ نابودی میراث لیربالپرزیدنت آیزنهاور تصور کنیم نیروهایی حریص و بی

طور ی اقتصاد آمریکا بهاند، بلکه مساله این است که شالودهآمریکایی را نشانه گرفته
بیان ی حریص است؛ بههای این نیروهااندازیها و دستخواهیساختاری وابسته به زیاده

�ایش داری آمریکایی را بهی نوع مشخص رسمایهوارههای انسانها صورتدیگر، آن
رغم هشدار تاریخی آیزنهاور (در مراسم تودیع مقام که بهگذارند؛ ک� اینمی

خللی ایجاد » نظامی-عتیهای صنمجتمع«ی گاه در پیرشوی فزآیندهجمهوری)، هیچریاست
 نشده است.

خوبی برای ی امپریالیسم به»تخریب خالقانه«ی وجه واقع رهیافت شومپیرت دربارهدر
پذیر نظامی کاربست-های صنعتیاقتصادی این مجتمع-های سیاسیتوصیف و توضیح کارکرد

های مصنوعی دستگاه امنیتی و سیاست خارجی سازیویژه برای بحراناست؛ حتی و به
زدن به اختالفات و شود و هم شامل دامنافروزانه میی جنگهاآمریکا، که هم شامل اقدام

ای و جهانی. با های ملی و مذهبی و تشدید مسابقات تسلیحاتی در سطوح منطقهتنش
ای حادث و همه، مشکل رهیافت شومپیرت آن است که او برای چنین وضعیتی پشتوانهاین

نفوذ  طلبای از نخبگان جنگتهیا رس که گویی طبقهشود؛ چنانپذیر قایل میاجتناب
خارجی آمریکا دارند و آن را در جهت تداوم منافع خویش  گیری بر دستگاه سیاستچشم

های گیری رویکردهای امپریالیستی آمریکا فاقد زمینهنظر شکلکنند. از اینهدایت می
گیری و کند که با شکلشود. برهمین اساس، او تصور میساختاری و سیست�تیک تلقی می

ً نیازی به اهرم رشد بورژوازی (صنعتی) واقعی در سطح جهانی، رسمایه دارای لزوما
 که:پایان خواهد رسید. درحالی امپریالیسم ندارد و عرص امپریالیسم به

کند و امپریالیسم داری جهانِی معارص امپریالیسم را تقویت میرسمایه«
)، و ناسیونالیسِم jingoismنیازمند میلیتاریسم، سیاست خارجی تهاجمی (

ی ی شیوهبنیاد است. محتمل است که مشاهدات شومپیرت دربارهرسمایه
ی جنگ جهانی اول تا حدی درست بوده باشد، اما ی برههدارانهرسمایه
 تعبیر خود شومپیرت از قدرت "تخریب خالقانه"ی بهداری جهانِی امروز رسمایه
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 ٢٠٩».ستمر خود را بازیابی و بازتولید کندطور متواند بهبرخوردار است و می

کنم این چارچوب نظری (که قطعاً در ادبیات شاید ادعای گزافی جلوه کند، اما تصور می
ای میانی برای ی نظریهوکم مشابهی از آن وجود دارد)، با عرضههای بیشمارکسیستی �ونه

بسرتهای ساختاری بسیاری از تواند در فهم و توضیح سطحی، میشناسی تحلیل سهروش
های های تاریخی جهان معارص مفید واقع شود؛ از جمله برای فهم و توضیح زمینهپدیده

های مکرر رژیم ارساییل و آفرینیزده: بحرانی بحرانهای زیر در خاورمیانهبروز پدیده
پیدایش و  ٢١٠)؛زدن به آنهاهای آمریکا از آنها (و حتی دامنوچرای دولتچونح�یت بی

؛ »املللیمبارزه علیه تروریسم بین«اصطالح ی بنیادگرایی اسالمی و بهگسرتش پدیده
آمیز و های عراق و جنگ افغانستان؛ جنگ داخلی سوریه؛ و نیز خصومت اغراقجنگ

توضیح که در هر یک از این موارد های ایران و آمریکا. با اینی دولتهای دوجانبهکشاکش
ی سطح میانی، به ساحت شده توسط نظریههای ساختاری عرضهاز زمینهباید با عزیمت 

ها را های تاریخی رجوع کرد تا بتوان روند پیدایش و تحول هر یک از این پدیدهفاکت
ها مورد توجه و بررسی قرار داد. برای طور چندوجهی در بسرت تاریخی و جغرافیایی آنبه
پولتیک و ژئواسرتاتژیک برای فهم مسایل خارومیانه وهای تحلیلی ژئال، واردکردن مولفهمث

بنیاد ژورنالیستی بدل های بیزنیی سطح میانی قرار نگیرد، به گ�نهاگر در پیوند با نظریه
کنند (گرچه عموما با ای موازی و بیرونی با اقتصادسیاسی مارکسی پیدا میشود که رابطهمی

وروثی چپ، بر بسرت ادبیات سیاسی م ٢١١؛»استیزانهآمریک«های ایدئولوژیک یا گوییمالط کلی
 شوند).به آن الصاق می

ها) در »امپآنتی«یک مثال تاریخی روشنگر در این زمینه، خطای تحلیلی رایج (ازجمله نزد 
های جنگی دولت آمریکا شود که هزینهاست: گفته میبرآورد شکست آمریکا در جنگ عراق 

اش (ازجمله دسرتسی در عراق، بیش از مجموع منافع مادیدر فرآیند اشغال و حضور نظامی 
آن به منافع نفتی و سایر منافع اقتصادی مستقیم) بوده است. بنابراین، ناکامی دولت آمریکا 

اش (عمدتا اهداف اقتصادی)، به معنای شکست آمریکا در این در دستیابی به اهداف اصلی
رشده در این بخش، باید گفت حتی اگر تراز های ذکشود. باتوجه به استداللجنگ تلقی می

ی ها و منافع اقتصادی مستقیم دولت آمریکا در جنگ عراق منفی بوده باشد، مسالههزینه
های مهم آن است که اهداف اقتصادی سیاست میلیتاریستی آمریکا معطوف به تراز هزینه

209. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt. 

شناخنت ادعای رسمیتاملقدس و بهآمیز اخیر دولت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به بیت. نظیر دو اقدام آشکارا تحریک٢١٠
 ارساییل درخصوص مالکیت بر ارتفاعات جوالن.

گردد ی جنگ رسد بازمیهستیزی به رتوریک آمریکاستیزانه، به پروپاگاندای شوروی در دور تقلیل امپریالیسم ی تاریخی. ریشه٢١١
شود. اما بندی میگفت�نی از چپ باز�ایی و بستهعنوان خرده، هنوز هم اغلب به»چپ«ی این عادت تاریخی واسطهو لذا به

های پوپولیستی های اخیر این رتوریک (جدا از فقر نظری و کاربستکم در سالدادن این مساله دشوار نیست که دستنشان
 یالیسم)، خاستگاهی ناسیونالیستی دارد.ی امپرمقوله
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ها به نرسنها مستلزم دسرتسی موجه اَبرکدولت نیست، بلکه موفقیت این سیاست
ی های عظیم دولتی برای تحرک ماشین نظامی است که نهایتاً انباشت فزآیندهبودجه
ی عمومی دولت بیان دیگر، تخصیص مستمر بودجهبخشد. بهی خصوصی را تداوم میرسمایه

ای نظیر های پرهزینههای پرداختِی شهروندان) در پروژهفدرال آمریکا (عمدتا شامل مالیات
های به چرخش چرخ اقتصادی مجتمع ٢١٢)ق (درکنار تضمین منافع ژئواسرتاتژیکجنگ عرا

درواقع، یکی از انتقادات اصلی مخالفان داخلِی  ٢١٣.انجامدنظامی این کشور می-صنعتی
های دولت فدرال در های آمریکا، رشد چشمگیر بدهیهای میلیتاریستی دولتسیاست

از  ٢١٤.های نظامی استبه طرح زآیندههای فدلیل تخصیص بودجههای گذشته بهدهه
های وسیع، که نیازمند تحرک صنعت نظامی و تولید و نظر، نفس وقوع جنگ و تخریباین

های جدید تسلیحاتی) و نیز فروش انبوه تسلیحات (درکنار آزمودن و �ایش قابلیت فناوری
نفسه الیستی فیهاست، از منظری امپریعقد قراردادهای اقتصادی درجهت بازسازی ویرانه

چه  ها تای آنواسطهکه بدهی دولت آمریکا بهشود، فارغ از اینمحسوب می» دستاورد«یک 
حد افزایش بیابد. پس، مشکل دیدگاه یادشده آن است که در سطح پدیدارِی رویدادها باقی 

و ها، های امپریالیستی را رصفاً بر مبنای نقش و جایگاه مستقیم دولتماند و سیاستمی
 کند.ها درک میالجرم در سطح پروپاگاندای دولت

ویژه جایگاه گری و بههای امپریالیستِی نظامیی رسشت و خصلتاما بحث ما درباره
ساختاری اقتصاد نظامی در روندهای انباشت جهانی رسمایه نارسا خواهد بود، اگر آن را 

به وضعیت اقتصاد  -هرچند گذرا-ی اا �اییم. بنابراین، اشارهمحدود به ایاالت متحد آمریک
های ساختار سیاسی و سیر تاریخی، دلیل تفاوتنظامی در روسیه رضوری است. اگرچه به

ها با ساختار سیاسی بندی آنی مفصلو نیز نحوه» صنعتی-های نظامیمجتمع«شکل و ابعاد 
یابی ا و وزنهگیری آنی امروز قدری متفاوت با آمریکاست، اما خاستگاه شکلدر روسیه

های های اقتصادی شوروی سابق نیز ریشه در ملزومات و اولویتشان در شالودهفزآینده
ترتیب، جایگاه و کارکردهای راهربدی مسابقات تسلیحاتی جنگ رسد داشته است. بدین

های مجتمع«توجهی با موقعیت های قابلپوشانیی امروزی، هماقتصاد نظامی در روسیه

سهم خود گسرتش بلندمدت بازار تسلیحات را ساخنت وضعیت سیاسی و نظامی منطقه، به. جنگ عراق همچنین با ملتهب٢١٢
 ی اقتصادی و راهربدیکنندهعنوان یک اهرم تعیینی بلندمدت آمریکا بر منابع نفتی منطقه را، بهکه سیطرهتضمین کرد؛ همچنان

گذاری امپریالیستی در فرآیندهایی نظیر اشغال های امپریالیستی تضمین �ود. پس، روشن است که هدفبرای مهار دیگر قدرت
جاست شود؛ اما مساله اینرود و اهداف ژئوپولتیک و ژئواسرتاتژیک را نیز شامل میعراق، بسیار فراتر از منافع اقتصادی دولتی می

 اید در پیوند با ملزومات بلندمدت انباشت رسمایه تحلیل کرد.که حتی این اهداف را نیز ب

های های عظیم به طرحخوبی قابل ردیابی است. یعنی تخصیص بودجههای اخیر هم به. مشابه همین روند در ایران دهه٢١٣
عنوان سیاسی را به-دیهای حاکمیت و نخبگان اقتصاای انجام شده است که اولویتگرایانهنظامی همواره برمبنای توجیهات ملی

ی خدمات اجت�عی، رشد های ملی قلمداد کرده است. این روند درکنار سایر پیامدهایش، به کاهش مستمر بودجهمنافع و اولویت
های کالن گذاریاقتصادی، و افزایش وزن و نفوذ نظامیان در ساختار سیاسی حاکم و سیاست-دولتِی نظامیهای شبهمهیب مجتمع

 یاسی انجامیده است.س-اقتصادی
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روسیه بخشی اسرتاتژیک از اقتصاد » صنایع دفاعی«در ایاالت متحد دارد. » یصنعت-نظامی
های فقط نقش مهمی در بازار جهانی تسلیحات دارد (در سالرود که نهش�ر میروسیه به

افزار)، بلکه سهم بزرگی ی جنگطور متناوب در مقام دومین یا سومین صادرکنندهاخیر به
 ۳تا  ۲٫۵این کشور دارد. برای مثال، بین  های اقتصادیهم در وضعیت اشتغال و چرخه

 ۲۰های مختلف مرتبط با اقتصاد نظامی روسیه اشتغال دارند، و حدود میلیون نفر در شاخه
درصد از کارگران صنعتی روسیه نیز در صنایع دفاعی مشغول به کارند. پس، وابستگی اقتصاد 

صنعتی جنگ رسد دارد)، -های اقتصادیستروسیه به صنایع نظامی (که عمدتا ریشه در سیا
بندی با ملزومات امپریالیستی بعدی فراهم آورده است. در سال ی مهمی برای مفصلشالوده
میلیارد دالر بود (در همین سال،  ۱۳٫۵افزارهای روسی معادل صدور جنگ میزان ۲۰۱۲

یه بوده است). آمریکا و روس ل تسلیحات صادراتی جهان مربوط بهدرصد از ک ۵۸مجموعا 
ی هور افزارهای صادراتی روسیه نسبت به دمیزان جنگ ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۰ی سالهی پنجدر بازه

)، که بخشی میلیارد دالر ۳۶٫۶به  ۲۷٫۱درصد رشد داشته است (از  ۳۷ ی پیش از آنسالهپنج
وقوع جنگ داخلی سوریه بوده است. در همین راستا، پوتین در  گ�ناز دالیل آن، بی

مشارکت [موفق] روسیه در جنگ داخلی سوریه «اظهار داشت که:  ۲۰۱۷ای در سال صاحبهم
ی مهم آن است اما نکته». افزارهای روسی فراهم کرده استفرصتی برای بازاریابی بهرت جنگ

تری از سفارشات مراتب بزرگافزار روسی بخش بهی جنگهای اصلی تولیدکنندهکه کمپانی
کنند (دیدیم که نظیر همین وضعیت در جانب دولت روسیه دریافت میتولیدی خود را از 

ندی صعودی ی اخیر این وضعیت رو دههایاالت متحد آمریکا نیز برقرار است)؛ و طی سه
 ٢١٥.ی اقتصاد روسیه با اقتصاد نظامی استتنیدگی فزآیندهدرهم داشته است، که حاکی از

جا باید دو وجه مهم از کارکردهای میلیتاریسم با نظر به موضوع محوری این نوشتار، در این
ی امپریالیستی را برجسته کرد: یکی نقش آن در رشد ایدئولوژی ناسیونالیسم و استفاده

های پیرامونی. در وجه گری در کشور ابزاری از آن؛ و دیگری بازتولید اشکالی از نظامی
 نخست:

ناشی از خرید دولتی فقط گری، نهموفقیت امپریالیسِم متکی بر نظامی«
صنعتی، بلکه همچنین ناشی از آن -های نظامیانبوه تسلیحات از مجتمع

ی کارگر بومی بوده است که تبلیغات ایدئولوژیک برای جذب و ادغام طبقه
در نظام امپریالیستی مؤثر واقع شده است. موفقیت و تاثیرگذاری 

ها در مادی به توده امپریالیسم همچنین ناشی از اعطای امتیازها و منافعی
های اش به قدرت(سنتی که سابقه ٢١٦درون کشورهای امپریالیستی است

 میلیارد دالر ۳۸٫۸؛ و ۲۴٫۳؛ ۱۹٫۲؛ ۱۶٫۳ترتیب به ۲۰۱۳تا  ۲۰۰۹هایهای دولت روسیه در صنایع نظامی بین سال. میزان هزینه٢١٥
 میلیارد دالر بوده است). ۲۳۰حدود  ۲۰۱۵ی دولت روسیه در سال بوده است (کل بودجه

های کالن اقتصادی کارگران را کند که در آن بنگاهسان نوعی از امپریالیسم تعریف میرا به امپریالیسم اجت�عی شومپیرت. «٢١٦
 ه�ن.». / کنندی حدی از رفاه اجت�عی به سوی خود جذب میواسطهبه
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گری اغلب با نظامی[…] گردد). ری قرن نوزدهم بازمیاستع�-امپریالیستی
شود، یک ایدئولوژی همراه است که معموالً در قالب ناسیونالیسم �ایان می

ناسیونالیسم «[…] یی نیست. طوری که مرز میان این دو اغلب قابل شناسا
» دارانهرسمایه«داری نیستند، اما اگرچه مخلوقات رسمایه» و میلیتاریسم

ی حیاتی خود مایهترین دست) و درتحلیل نهایی اصلیcapitalizedاند (شده
لحاظ سیاسی و هم بهداری همکنند؛ رسمایهداری کسب میرا از رسمایه

 ».دارده نگه میها را زندادی آنلحاظ اقتصبه

در وجه دوم، یکی از پیامدهای آشکار میلیتاریسم امپریالیستی ظهور کشورهایی است که 
ظاهر ای قوای امپریالیستی و خواه در قالب کشورهای بهپی�نان منطقهخواه در قالب هم
یاسی و سازی ساختار سی رویارویی با امپریالیسم را دارند، مسیر میلیتاریزهمستقلی که داعیه

ها، ماحصل لتهای سیاسی دو واقع، فارغ از نوع داعیهگیرند. بهاقتصادی را در پیش می
های سیاسی و اقتصادی این کشورهاست؛ ی میلیتاریسم در شالودهدهنیچنین روندی نفوذ فزا

ی از چرخه صادی این کشورها درجهت خروج نسبیکه امکان رشد سیاسی و اقتطوری
شود. برخی از این کشورها در قالب طور ساختاری مسدود میبه ماندگیتاریخی عقب

ای قوای امپریالیستی، به واردکنندگان ثابت تسلیحات از کشورهای کانونی پی�نان منطقههم
ی مقابله با یکی از قوای اند و برخی دیگر (نظیر ایران) با داعیهداری بدل شدهرسمایه

های نظامی گذاریو رسمایه» نیاز«تسلیحات نظامی مورد مثابه متامی آن)، امپریالیستی (به
دهند. هنگفت خویش را با وابستگی (فرودستانه) به دیگر قوای امپریالیستی انجام می

املللی و فارغ از شان در نظام سیاسی بینهایروشن است که هر دو دسته، فارغ از جایگاه
جهانی رسمایه در پیوند با میلیتاریسِم شان، نهایتاً بخشی از ملزومات انباشت هایداعیه
حال، تاجایی که به ساحت داخلی این کشورها آورند. درعینالیستی را فراهم میامپری

گری در این کشورها با رشد اقتدارگرایی و انسداد سیاسی همراه گردد، رشد نظامیبازمی
گیرد. دهد و به خدمت میکه معموالً اشکالی از ناسیونالیسم بومی را پرورش می ٢١٧،است
قدر کافی وجود دارند: از هایی بههای الزم برای توجیه و پیشربد چنین سیاستمایهدست

و خصم » دشمن خارجی«خوان، تا ای و همسایگان رشور و مخالفدشمنان منطقه
های مختلف رس باز هایی که هر از گاهی به بهانهها و بحرانامپریالیستی؛ و نیز تنش

ای نظامی دارند یا هایی که مستقی�ً کابینهی معارص، اگرچه ش�ر دولتکنند. در دورهمی
ی جنگ رسد کاهش یافته است، اما حاصل کودتای نظامیان هستند در مقایسه با دوره

ان نام برد (از جمله ایران) تو از جوامع بسیاری می» جنوب جهانی«کم در کشورهای دست
 ،ی مرکب از نظامیان»دولِت در سایه«ها فارغ از روبنای صوری پارملانتاریستی، یک که در آن

مدد ی حاکم) بهی حاک�ن (طبقهقدرت اصلی و ماندگار را در دست دارد و تداوم سلطه

ژگی فالکت اقتصادی، خفقان سیاسی و رسکوب سو«ی ی خود با تداوم چرخهنوبه. و تقویت سازوکارهای اقتدارگرایی نیز به٢١٧
 ایم.گری در مرص و پاکستان و ترکیه و غیره شاهد بودهگونه که در روند بسط نظامیهمراه است؛ ه�ن» اعرتاضی
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ی ویژه (یادآور تحلیل مگداف از نقش ٢١٨شودامنیتی تأمین می-سازوبرگ عظیم پلیسی
دارانه در برابر اختالالت نظامیان در کشورهای پیرامونی برای حراست از سازوکارهای رسمایه

گری را های داخلی). بنابراین، میلیتاریسم امپریالیستی گرایش بدان دارد که نظامیو مقاومت
غ از اینکه رنگ خویش در آورد. فار جهان را به -بیان دیگربه-ر و تثبیت کند، یا در جهان تکثی

ترین وجه خشونت ها شلیک شود، مهمها و تانکی تفنگاز دهانه چه تعداد گلوله
میلیتاریسم امپریالیستی، انسدادی است که در مسیر رشد سیاسی و اجت�عی جوامع ایجاد 

 ی معارص نامید.دوره» ر قهقراییمسی«توان آن را ای که میکند، پدیدهمی
 برخی روندهای اقتصاد میلیتاریستی. نگاهی امپریک به ۲.۲پ.

های تجربی درخصوص مناسبت نیست که نگاهی بیاندازیم به دادهدر پایان این بخش، بی
 مالی جهانی اقتصاد میلیتاریستی:چرخش 

) داد و SIPRI( ٢١٩"های صلح استکهلماملللی پژوهشی بینموسسهبنا به آخرین گزارش "«
ی قبل سالهی پنجبه نسبت دوره ۲۰۱۸تا پایان سال  ۲۰۱۴افزار از ابتدای سال ستد جنگ

با  سالهی پنجدرصد افزایش داشته است. ایاالت متحد آمریکا در این دوره ۸نزدیک به 
درصد از  ۳۶نظامی قرار دارد و  ی تسلیحاتصدر کشورهای صادرکننده ی زیادی درفاصله

افزار از سوی ت (میزان صادرات جنگکل بازار فروش تسلیحات جهان را در اختیار داشته اس
درصد رشد داشته است). پس از آمریکا، روسیه  ۳۳ی قبل ی پنج سالهآمریکا نسبت به دوره

در اختیار داشته است و  سالهی پنجدرصد از کل بازار جهانی تسلیحات را در این دوره ۲۱
ترتیب کشور، به پس از این دو ٢٢٠.افزار بوده استی جهانِی جنگدومین صادرکننده

ترتیب هفت، شش و پنج درصد از کل که به ٢٢١کشورهای فرانسه، آملان و چین قرار دارند
جدول (نک. به » اندسال گذشته را به خود اختصاص دادهافزار طی پنجفروش جهانی جنگ

۱.( 
در پنج سال گذشته، عربستان «اند؟ اما خریداران اصلی تسلیحات نظامی چه کشورهایی بوده

لحاظ فراز و فرود تحرکات سیاسی جاری ویژه وضعیت کنونی پرالتهاب کشورهای سودان، الجزایر و مرص به. عالوه بر ایران، به٢١٨
های نظامی ساختار دهند که چگونه بنیانخوبی نشان میحوالت جاری در این کشورها بهدر این جوامع بسیار قابل تأمل است. ت

سازند، ای را پرهزینه و نافرجام میهای تودهخواهی جامعه را به اشکال مختلف مسدود کرده و جنبشسیاسی، مسیر تحول
احت�ل زیاد در نهایت توان گفت بهی میهای میلیتاریستکه با نظر به وزن دستگاه رسکوب و ادوات سیاسِی حکومتطوری
املللی ی بینموسسه«های خصوص قابل توجه است که بنا به دادهماند. در همینی انسداد سیاسی در این جوامع پابرجا میچرخه

اند؛ در کنندگان تسلیحاتی سودان بودهترین تامینن بزرگروسیه و چی ۲۰۱۸تا  ۲۰۰۰)، از سال SIPRIهای صلح استکهلم (پژوهش
اند؛ و باز در کنندگان تسلیحاتی الجزایر بودهترین تامینترتیب روسیه، چین، آملان، ایاالت متحد و بریتانیا بزرگهمین دوره به
اند. بنا بر افزار به مرص بودهان جنگترین صادرکنندگترتیب کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه، آملان و چین بزرگهمین دوره به

ی تسلیحات در سطح کنندهترتیب سومین و پنجمین وارد)، به۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴ها، مرص و الجزایر طی پنج سال گذشته (همین داده
 اند.جهان بوده

219. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 

درصد کاهش  ۱۷ی پیش از آن، سالهی پنجافزار روسیه در این دوره، نسبت به دوره، صادرات جنگ»سیپری«. بنا به گزارش ٢٢٠
 شدن سفارشات کشورهایی چون ونزوئال و هند ذکر شده است.داشته است، که در این گزارش علت اصلی آن، کم

ترتیب به ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴ی سالهی پنجرکنندگان اصلی تسلیحات نظامی در دوره. بعد از این پنج کشور یادشده، دیگر صاد٢٢١
 »).سیپری«تار�ای عبارتند از: بریتانیا، اسپانیا، ارساییل، ایتالیا و هلند. (نگاه کنید به 

https://www.sipri.org/
https://www.sipri.org/
http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php


)۱۱۴( 

درصد از کل  ۱۲تنهایی در جایگاه نخست واردکنندگان تسلیحات جهان قرار داشته و به
طبعا جای شگفتی نیست ». شده در این دوره را خریداری کرده استافزارهای فروختهجنگ

ترین پی�ن اقتصادی و اسرتاتژیک ایاالت متحد آمریکا در خاورمیانه، بزرگترین همکه مهم
درصدی از بازار  ۹پس از عربستان، هند با سهم « ٢٢٢.امی هم بوده باشدخریدار تسلیحات نظ

سال گذشته افزار، در جایگاه دوم واردکنندگان اصلی تسلیحات نظامی در پنججهانی جنگ
درصد از کل  ۴درصد و الجزایر  ۵قرار دارد. بعد از این دو کشور، مرص و اسرتالیا هرکدام 

 ).۲جدول (نک. به  ٢٢٣.»اندن را خریداری کردهشده در جهاتجهیزات نظامی فروخته

 }SIPRI ٢٢٤:{منبع ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴های افزار بین سال. صادرکنندگان اصلی جنگ۱جدول 
Rank  
2014-
2018 

Rank 
2013-
2017 

Supplier 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2018 

1 1 United States 9601 9931 9955 12485 10508 52480 

2 2 Russia 5387 5842 6685 5741 6409 30064 

3 3 France 1643 2017 2218 2302 1768 9948 

4 4 Germany 1790 1759 2518 1980 1277 9324 

5 5 China 1160 1845 2360 1227 1040 7633 

6 6 
United 

Kingdom 
1651 1179 1367 1235 741 6171 

7 7 Spain 1050 1163 471 820 1188 4692 

8 8 Israel 393 721 1441 1254 707 4517 

9 9 Italy 671 664 619 802 611 3366 

10 10 Netherlands 631 461 471 1132 369 3064 

Others 2876 2936 3405 2846 2969 15032 

Total 26853 28516 31511 31824 27587 146291 

افزارهای صادراتی آمریکا، عربستان سعودی بوده است. سال گذشته مقصد نیمی از جنگدر پنج» یسیپر «ی گزارش . بر پایه٢٢٢
 ی اصلی تجهیزات نظامی عربستان، ایاالت متحد است.کنندهتامین

) در ۱۲تا  ۶های ترین واردکنندگان تسلیحات نظامی (ردههشت کشور بعدی در فهرست بزرگ». سیپری«های . برطبق داده٢٢٣
 وی جنوبی و ویتنام، پاکستان، اندونزی ترتیب عبارتند از: چین، امارات متحد عربی، عراق، کرهبه ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴ی زمانی بازه

 ترکیه.

اند (در ) برگرفته شدهSIPRI» (املللی مطالعات صلح استکهلمی بینموسسه«های داده ، از پایگاههای مندرج در جداول. داده٢٢٤
 های زمانی مختلف را بازیابی و ذخیره کند).های مربوط به بازهطور اینرتاکتیو دادهتواند بهمخاطب می» سیپری«تار�ای 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php


)۱۱۵( 

 }SIPRI{منبع:  ۲۰۱۸تا  ۲۰۱۴های افزار بین سال. واردکنندگان اصلی جنگ۲جدول 
Rank 
2014-
2018 

Rank 
2013-
2017 

Recipient 2014 2015 2016 2017 2018 
2014-
2018 

1 2 Saudi Arabia 2741 3334 2923 4060 3810 16869
2 1 India 3334 3065 3021 2917 1539 13876
3 3 Egypt 420 1438 1684 2403 1484 7429 
4 6 Australia 919 1464 1025 1813 1572 6793 
5 7 Algeria 430 858 2873 962 1318 6441
6 5 China 1137 1169 1041 1190 1566 6103
7 4 UAE 791 1266 1193 1074 1101 5425
8 8 Iraq 636 1422 1730 966 596 5350
9 13 South Korea 721 272 1113 1068 1317 4492 
10 10 Viet Nam 1218 862 858 755 546 4240 
11 9 Pakistan 770 849 864 752 777 4012
12 11 Indonesia 1188 445 383 1220 354 3590
13 12 Turkey 1526 441 331 425 685 3408
14 20 Qatar 55 518 896 664 816 2949
15 16 Israel 546 687 609 536 498 2875

Others 10420 10426 10968 11017 9609 52439 
Total 26853 28516 31511 31824 27587 146291 

) از سوی متامی military expendituresشده (تسلیحاتِی رصف-های نظامیکل هزینه
کشور ده ٢٢٥.میلیارد دالر بوده است ۱۷۴۰رقمی بیش از  ۲۰۱۷های جهان در سال دولت

ترتیب: ایاالت متحد آمریکا، چین، عربستان های نظامی (بهلحاظ میزان هزینهنخست به
درصد از این  ۷۳ی جنوبی) بیش از سعودی، روسیه، هند، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، آملان و کره

جز آمریکا و . متامی این کشورها (به)۳(جدول دهند خود اختصاص میرقم کلی را به
طور های تسلیحاتی خویش را به)، هزینه۲۰۱۲سال پیش از آن (بریتانیا) در مقایسه با پنج

(معادل  ۲۰۱۰آمریکا از سال  های نظامیرغم اینکه هزینهاند. اما بهمشهودی افزایش داده
توجهی کاهش یافته است، هنوز هم این رقم از مجموع طرز قابلمیلیارد دالر) به ۷۴۸

 ور بعدی فهرست ذکرشده بیشرت است.امی هفت کشهای نظهزینه

های مربوط به مزد پرسنل همچنین هزینهها رصفاً شامل تسلیحات نیست؛ بلکه شده از سوی دولتهای نظامی رصف. هزینه٢٢٥
 گیرد.) را نیز دربرمیresearch and development» (پژوهش و توسعه«ی نظامی، تجهیزات زیرساختی و لجستیکی و نیز حوزه



)۱۱۶( 

 }SIPRI ٢٢٦:{منبع ۲۰۱۷شده در سال تسلیحاتی رصف-های نظامی. بیشرتین هزینه۳جدول 

 نام کشور
. ایاالت ۱

 متحد
 آمریکا

۲ .
 چین

۳ .
عربستان 
 سعودی

۴ .
 روسیه

۵ .
 هند

۶ .
 فرانسه

۷ .
 بریتانیا

۸ .
 ژاپن

۹ .
 آملان

۱۰ .
 یکره

 جنوبی
ی هزینه

 نظامی
(میلیارد 

 دالر)

۶۱۰ ۲۲۸ ۶۹٫۵ ۶۶٫۳ ۵۹٫۸ ۵۶٫۳ ۴۸٫۴ ۴۶٫۶ ۴۳ ۳۷٫۶ 

های لحاظ هزینهکشور اول خاورمیانه بهحال، نگاهی به وضعیت خاورمیانه بیاندازیم: پنج
ترتیب عبارتند از: عربستان سعودی، ترکیه، ارساییل، ایران، به ۲۰۱۷تسلیحاتی در سال -نظامی

های تسلیحاتی ی مهم آن است که �ودارهای هزینه. نکته)۴(جدول  ٢٢٧امارات متحد عربی
با شیب قابل  ۲۰۱۷تا  ۲۰۱۲ی سالهی پنججز ع�ن و مرص) در دورهمتامی این کشورها (به

(مقارن آشکار شدن بحران  ۲۰۰۸اند. این �ودارها همچنین از سال ای رشد داشتهمالحظه
های نظامی ی مثال، هزینهدهند. برانشان می توجهیاقتصادی جهانی) شیب مثبت قابل

میلیارد دالر  ۹۰درصد داشت و به  ۷۴رشدی معادل  ۲۰۱۵تا سال  ۲۰۰۸از سال  عربستان
 ۹٫۲با رشدی  ۲۰۱۷در سال درصدی مواجه شد و سپس  ۲۹با کاهشی  ۲۰۱۶رسید؛ در سال 

 میلیارد دالر رسید. ۶۹٫۵درصدی، به سطح 

{منبع:  ۲۰۱۷شده در کشورهای خاورمیانه تسلیحاتی رصف-های نظامی. هزینه۴جدول 
SIPRI{ 

نام 
 کشور

.عربس۱
 تان

 سعودی

۲ .
 ترکیه

۳ .
 ارساییل

۴ .
 ایران

۵ .
امارات 
متحد 
 عربی

۶ .
 پاکستان

۷ .
 ع�ن

۸. 
 عراق

۹ .
 کویت

۱۰ .
 مرص

ی هزینه
 نظامی

(میلیارد 
 دالر)

۶۹٫۵ ۱۹٫۶ ۱۵٫۵ ۱۴٫۱ - ۱۰٫۴ ۸٫۴ ۷٫۳ ۶٫۷ ۴ 

226. http://visuals.sipri.org/

 ۲۴(معادل  ۲۰۱۴ی پس از سال های نظامی امارات متحد عربهای مربوط به هزینه، داده»سیپری«های . در پایگاه داده٢٢٧
ت. کشور اصلی در خاورمیانه اسلحاظ قطعاً یکی از پنجحال، کشور امارات بدینروزرسانی نشده است. با اینمیلیارد دالر) به

 های نظامی امارات متحد عربی تقریباً دو برابر گردید.هزینه ۲۰۱۴تا  ۲۰۰۸ی ی مهم آن است که در فاصلهنکته



)۱۱۷( 

ها کوشم با نگاهی به این دادههای آماری گم نشویم، میکه در ارقام و دادهآنبرای 
) و با نظر به آنچه تاکنون در این پیوست مورد بحث قرار گرفت، ۴تا  ۱های (ازجمله، جدول

گری در مناسبات ی جایگاه نظامیهایی که تاکنون دربارهنکاتی را برای تدقیق داعیه
طور های امپریالیستی معارص، بهترین قدرتاصلی )۱، استخراج کنم: دیامپریالیستی طرح گرد

های و هم از باالترین بودجه ٢٢٨ترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی هستندتوامان هم اصلی
لحاظ افزار و خواه بهلحاظ صدور جنگهای نظامی برخوردارند (ایاالت متحد خواه بههزینه
 )۲گیری نسبت به رقبای خویش دارد)؛ برتری چشم های نظامی دولتی، همچنانهزینه
ی امپریالیستی معینی تسلیحاتی به بلوک یا جبهه-ی نظامیهای یادشده در حوزهقدرت

در معامالت تسلیحاتی  )۳شوند؛ ها را شامل میی قدرتتعلق ندارند، بلکه همه
سو کشورهای یک زکند: اهای سیاسی متعارف بین کشورها نقش چندانی ایفا �یمرزبندی

های مخالفی تعلق دارند مراودات و معامالت تسلیحاتی ای که ظاهراً به جبههامپریالیستی
-منظمی دارند؛ و از سوی دیگر، آن دسته از کشورهای پیرامونی که پیوندهای سیاسی

ی اقتصاد تسلیحاتی تری با کشورهای امپریالیستی معینی دارند، در زمینهاقتصادی نزدیک
ی آن معامالت ترین �ونهی کشورهای صادرکننده ارتباط دارند (شاخص�بیش با همهک

طی  )۴ ٢٢٩)؛آملان و غیره است تان سعودی با آمریکا، چین، روسیه،تسلیحاتی همزمان عربس
ی سطوح ملی، تسلیحاتی، در همه-ی نظامیگذاری در حوزههای گذشته رسمایهدهه

ر صعودی بارزی داشته است؛ پیامدهای منفی بحران اقتصادی ای و جهانی، سیای، قارهمنطقه
ی کشورهای معدودی های تسلیحاتی ساالنه، اگرچه در سیر صعودی هزینه۲۰۰۸جهانی 

ی اند، اما حتی در این موارد نیز شیب �ودار مربوطه در دورهمانند آمریکا خللی ایجاد کرده
 )؛۱�ودار ده (مثبت) است (نک. به: طور آشکاری فزاینتر همچنان بهزمانی بلند

ترین داشت که جایگاه باال در صدور تسلیحات نظامی مانع از آن نیست که یک کشور معین توامان جز مهم . باید توجه٢٢٨
ی اصلی تسلیحات نیز واردکننده ۲۰سال گذشته چین، بریتانیا و آملان همزمان جزو  ۵واردکنندگان تسلیحات نباشد: مثالً طی 

 اند.بوده

میلیارد  ۱۱۰های آمریکا و عربستان یک قرارداد مهم تسلیحاتی به ارزش، دولت۲۰۱۸. در جریان سفر ترامپ به ریاض در بهار ٢٢٩
بعد از الجزایر،  ۲۰۱۸است. (در سال » عربستان، دومین مشرتی بزرگ صنایع تسلیحاتی آملان«دالر امضاء کردند. ضمن اینکه 

ای که قتل خاشقجی در معامالت تسلیحاتی رغم وقفهبه –ودی دومین مشرتی محصوالت نظامی آملان بوده است عربستان سع
ی موشکی (برای خرید سامانه با روسیهقرارداد تسلیحاتی بزرگی عربستان  ۲۰۱۷کم در سال آملان با این کشور ایجاد کرد). دست

با دولت چین  فروند هواپی�ی بدون خلبان ۳۰۰خرید ) به امضاء رساند. عربستان همچنین در همین سال، قراردادی برای ۴۰۰-اس
 ترین قرارداد فروش هواپی�های بدون خلبان در تاریخ چین بوده است.ضاء کرد، که بزرگام

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45954891
https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45954891
https://p.dw.com/p/2lLKW
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 شده برای تسلیحات و امور نظامیی رصفهای دولتی ساالنههزینه .۱ودار �
 )۲۰۱۶تعدیل شده بر اساس ارزش دالر در سال  –(برحسب میلیارد دالر 

ویژه در ی کشورهای پیرامونی (بهی ساالنه) بخش بزرگی از بودجه۵که و رسانجام این
شود که مخل ملزومات رشد ای میی تسلیحاتیخاورمیانه) رصف مشارکت در مسابقه

 ).۲�ودار ویژه نک. به: هاست (بهاقتصادی آن
قرن گذشته چنددرصد از کل دهد که کشورهای مختلف طی حدود ربعنشان می ۲٢٣٠�ودار 
پوشانی اند (برای پرهیز از فرشدگی و همی خود را رصف امور نظامی کردهی ساالنهبودجه
روشنی حاکی از ام). این �ودار بهها، تنها کشورهای اندکی را در این �ودار جای دادهمنحنی

یافته به امور نظامی در کشورهایی مثل ی تخصیصی ساالنهآن است که درصد بودجه
مراتب بیشرت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصلی تسلیحات است (با عربستان و ایران به

شود که بسیاری از دیگر کشورهای خاورمیانه نیز های بیشرت، روشن میگنجاندن منحنی
ی دوم های نظامی در کشورهای دستههزینهکه طبعا رقم کل وضعیت مشابهی دارند)؛ با این

که اقتصاد نظامی بخشی از فرآیند انباشت اینرغم ، و بهگیری باالتر استطور چشمبه
 کند.رسمایه و حیات اقتصادی این کشورها را تأمین می

 SIPRIاند:) ترسیم شدهSIPRI» (املللی مطالعات صلح استکهلمانستیتو بین«های برگرفته از برحسب داده ۲و  ۱. �ودارهای ٢٣٠
 ary Expenditure DatabaseMilit 
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 )SIPRIها (منبع: دولت یساالنه هایهزینه کل از تسلیحاتی هایهزینه درصد. ۲�ودار 

ی خدمات پذیری باالی حیات اقتصادی و اجت�عی (کاهش سهم بودجهمعنای آسیباین به
های بنیادی جامعه) در کشورهایی نظیر ایران در اثر تداوم اجت�عی و دیگر زیرساخت

 است. ی تسلیحاتیمشارکت در مسابقه
) ۴و  ۲های جداول در پیوند با داده ۱�ودار ویژه های فوق (بهاز سوی دیگر، مجموع داده

ی اند که در رشایطی که اقتصاد جهانی با بحران روبروست، رشد مسابقهحاکی از آن
ای، سازوکاری عینی برای نظامِی منطقه-های سیاسیزدن به تنشتسلیحاتی ازطریق دامن

�ودار . به جربان اختالل ایجادشده در روندهای جهانی انباشت رسمایه است (همچنین نک
ی ایران و سالهتنها طی بحران اقتصادی اخیر �ایان شد، بلکه جنگ هشت). این واقعیت نه۳

مقارن بود،  ۱۹۷۰ی لحاظ زمانی با گسرتش جهانی پیامدهای بحران دههعراق نیز، که به
کشور جهان به  ۵۲طی این مدت«ی تاریخی شاخص دیگری از همین پدیده بود: �ونه

ترتیب که بدینهر دو طرف منازعه تسلیحات (و خدمات) نظامی فروختند، طوریهای دولت
میلیارد دالر از درآمدهای نفتی این دو کشور (که اکرثاً به ه�ن  ۲۲۰مجموعا حدود 

 ٢٣١».افزار مبادله گردیدشد) با جنگی تسلیحات عرضه میکشورهای صادرکننده

 .۱۳۹۷؛ کارگاه دیالکتیک، بهمن »دموکراسیبیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عرص ناسیونال«. امین حصوری: ٢٣١

https://kaargaah.net/?p=749


)۱۲۰( 

 افزارجنگ اصلی کمپانی ١٠٠ توسط تسلیحات فروش کل میزان .۳ �ودار
 ها چینی)رشکت جز به(دالر میلیارد برحسب

 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶ هایسال در اصلی کمپانی ۱۰۰توسط  افزارجنگ فروش میزان تغییرات .۴ �ودار
 میلیارد دالر  /ملی تعلق براساس



)۱۲۱( 

دادن این مساله طی بحران اقتصادی اخیر، همچنین مقیاسی از حجم ضمن نشان ۳�ودار 
همچنین امکان » سیپری«های داده ٢٣٢.دهددست میگردش مالی فروش جهانی تسلیحات به

ها را در افزار بر حسب تعلق ملی آنهای بزرگ تولید جنگی وضعیت فروش کنرسنمقایسه
تغییرات میزان فروش  ۴�ودار ند. برای مثال، آور های زمانی مختلف فراهم میبازه

و  ۲۰۱۶های الافزار را طی سی جنگترین کشورهای تولیدکنندههای برخی از مهمکمپانی
 دهد.نشان می ۲۰۱۷

 حال بازگردیم به ایران:
ی ی ساالنههای نظامی ایران، و درصد آن از بودجهترتیب میزان هزینهبه ٢٣٣دو �ودار زیر

دهند. �ودارها (باتوجه قرن گذشته را نشان میملی را و نیز سیر تغییرات آنها در ربع
های نظامی و سهم روشنی گویای میزان باالی هزینهمیزان محدود درآمدهای کشور) بهبه

تر از آن، شیب صعودی تند هر دو �ودار ی ملی هستند. اما مهمی ساالنهباالی آن در بودجه
ی گذشته دستگاه حاکم ایران گرایش دهه گر این واقعیت است که طی سهاست که بیان

 سمت میلیتاریسم یافته است.آشکاری به

 ایران –ی رصف شده برای تسلیحات و امور نظامی های دولتی ساالنههزینه .۵�ودار 
 )۲۰۱۶تعدیل شده بر اساس ارزش دالر در سال  – میلیون دالر(برحسب 

سازی جهان را نشان اسلحهرشکت اصلی  ۱۰۰شده در این �ودار که میزان فروش کلی . باید توجه داشت که ارقام درج٢٣٢
های محلی (فروش در قلمرو ملی رسمایه) را نیز دهند، فراتر از فروش مربوط به صادرات بوده و فروش تسلیحات به دولتمی

 اند).درج شده ۱در جدول  -کشور نخست صادرکننده ۱۰برای -شوند (ارقام خالص صادرات برحسب کشورها شامل می

 SIPRIاند:) ترسیم شدهSIPRI» (املللی مطالعات صلح استکهلمانستیتو بین«های برگرفته از سب دادهبرح ۶و  ۵.  �ودارهای ٢٣٣
 Military Expenditure Database 
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 ایران -ی دولت های ساالنههای تسلیحاتی از کل هزینهدرصد هزینه .۶�ودار 

ها، شدن ایران (شامل زمینهبنابراین، پرسش این است که تحلیل ما از روند میلیتاریزه
های روندی، حتی بدون این قبیل دادهها و پیامدها) چیست. طبعا وجود چنین رضورت

ید �اکردن سیر رویدادهای ایران بر هر ناظر مستقلی بدیهی میآماری، رصفاً با دنبال
بیشرت اهداف و  یابی هرچهپاسدارن و اولویت ی سپاهیندهویژه با عروج فزا(ازجمله و به

وده که چنین روندی را ی اخیر). ولی هدف این پیوست آن بهای نظامی طی دو دههسیاست
های آن قرار دهد تا بتوان به درک در بسرت وضعیت کالن میلیتاریسم جهانی و داللت

توان گفت های این بحث میی آن رسید. بنا بر یافته»هاها و رضورتزمینه«تری از جامع
کومتی ی ساختار حیندهشدن فزاژیم حاکم بر ایران، نظامیهای ایدئولوژیک ر فارغ از داعیه

های اخیر بوده که شدن سپهر جهانی در دههرشد میلیتاریزهبهایران بخشی از مسیر رو
ناخواه در خدمت این فرایند خواه ٢٣٤.ای در آن داشته استی خاورمیانه جایگاه ویژهمنطقه

کردن اقتصاد (یا تقویت اقتصاد نظامی) قرار دارد که گرایش امپریالیستی معارص به میلیتاریزه
د ابزار موثری درجهت تسهیل انباشت جهانی رسمایه است (یادآور درک مگداف از خو 

بر این، در ساحت داخلی، اسرتاتژی جایگاه نظامیان در کشورهای پیرامونی). عالوه
داشته است: یکی برآمدن  بستهگرِی دستگاه حاکم بر ایران آشکارا سه پیامد همنظامی
ی حاکم؛ سیاسی یا تجدید آرایش بنیادی طبقه-نظامی-ی جدیدی از نخبگان اقتصادیطبقه

های دوم، تشدید انسداد و خفقان سیاسی در سپهر جامعه؛ و سوم، بسط و تعمیق شکاف
های اجت�عی. درنتیجه، خواه برای حفظ امتیازهای طبقاتی اقتصادی و تضادها و بحران

ها و مبارزات کوب نارضایتیمنظور مهار و رس ی نخبگان و خواه بهآمده توسط الیهدستبه

های امپریالیستی در خدمت سیاست های گزاف نظامی مستقی�ً .  نظام شاهنشاهی پهلوی دوم هم (ازجمله) با رصف هزینه٢٣٤
 گرفت.کار میرا به» عظمت ملی«ستیزی، رصفاً رتوریک ی امپریالیسمجای داعیهزمان خویش بود، با این تفاوت که به



)۱۲۳( 

اجت�عی، اینک حفظ و بسط -های اقتصادیها و بحرانی برآمده از تشدید شکاففزآینده
برای حاک�ن ایران بدل شده است، و درست از » خود-در -هدفی«گرْی به نظامی
گری گفتارهای طور فعال حول رضورت یا اولویت نظامیروست که دستگاه حاکم بههمین
در همین راستا » امنیت ملی«تردید رواج گفت�ن بی ٢٣٥.دهدوژیک پرورش میایدئول

ی های آن نارسا خواهد بود اگر پیوند دوسویهها و داللتزمینهگنجد، اما تحلیل ما از پیشمی
 نالیسم را در آن بازشناسی نکنیم.گری و ناسیو نظامی

گری جایگاه سلطه و ی نظامیهواسطگونه که کشورهایی مثل آمریکا و روسیه بهپس، ه�ن
واقع، بسط کند. بهبخشند، حاکمیت ایران نیز چنین میهای وجودی خویش را قوام میبنیان

گری امپریالیستی گری از سوی حاکمیتی نظیر ایران پیوندی نزدیک با گسرتش نظامینظامی
وژیک نهایتاً ایدئول-لحاظ سیاسیلحاظ اقتصادی و خواه بهداشته است؛ این دو خواه به

 کنند. در ساحت اقتصادی یکاند/می(گیریم در سطوحی متفاوت) یکدیگر را تقویت کرده
گری در تقویت انباشت ی این تعامِل سازنده، نقشی است که بسط جهانی نظامیسویه

ی دیگر آن کند؛ و سویهجهانی رسمایه و رفع موانع حادث و محتمل پیِش روی آن ایفا می
های ی تحریمواسطهی نظامیان در ایران بهیندهشدن فزااز تقویت و فربهبارت است ع

-طلبانه و دیپل�سی تهاجمی ایاالت متحد. در ساحت سیاسیهای جنگاقتصادی، تهدید
، »تروردکرتین ضد«اند: اگر در عرص بودهطلبان همواره مکمل هم ایدئولوژیک هم جنگ

بخش عنوان یکی از عنارص تجسمجمهوری اسالمی (بهنام ی رشی بههای آمریکا به قوهدولت
اند/دارند، حاک�ن ایران نیز تهدید بیرونی) برای پروپاگاندای سیاسی خویش نیاز داشته

کند نیاز را تهدید می» حیات ملت«بدنام و بدسابقه که » دشمن خارجیِ «همواره به یک 
و منافع خویش  ناسب با حفظ سلطههایی متاند، تا با سهولت بیشرتی بتوانند سیاستداشته

ستیزی ، یا هم»بازی بزرگان«ی مطلق این را بر جامعه تحمیل �ایند. روشن است که بازنده
 ٢٣٦.ی ایران بوده استطلبان داخلی و خارجی، اکرثیت جامعهجنگ

 ای میلیتاریسم امپریالیستی، باید نقدی معطوف به منطق بازتولیدگر آن وبنابراین، نقد ریشه
گری از سوی دولتی غیرمردمی را پیامدهای این بازتولیدگری باشد. چنین نقدی، بسط نظامی

دادِن نشاند، بلکه نشانگرِی امپریالیستی �یهمچون بدیلی در برابر خطرات نظامی

تن شان در پشتیبانی از سپاه پاسداران لباس سپاهی بهو جناحی سیاسی رغم اختالفاتی �ایندگان مجلس بهکه همه. این٢٣٥
تنیدگی اساسی امر سیاسی و امر نظامی را در ساختار ، رصفاً اقدامی �ادین نبود؛ بلکه کنشی افشاگرانه بود که درهمکردند

ی حاکمیت در خطوط کلی منافع و دهد. این امر یقینا و آشکارا بیانگر یکپارچگی نیروهای برسازندهحاکمیت ایران نشان می
ی اخیر که بر وجود شکافی بنیادی در ساختار قدرت ایران های سیاسی دو دههییی باز�ارویکردهای آنهاست (برخالف همه

ها ارزی این نیروها نیست، بلکه بر وحدت آنمعنی همحال باید توجه داشت که این یکپارچگی بهورزیدند)؛ ولی درعینتأکید می
توان گفت که حاکمیت طور خالصه میرویداد به کند. در تحلیل اینه پاسداران) داللت میدر پذیرش هژمونی نظامیان (سپا

اش را عیان کرده است و دیگر ی نظامیشده و مختصات رشایط کنونی، چهرهی یک کل) با توجه به پویش تاریخی طیمثابه(به
 بیند.پوشی �ینیازی به پرده

نعمتی «، ولی روشن بود که منظورش »کسی؟برای چه «؛ و اگرچه معلوم نکرد »جنگ نعمت است«. خمینی زمانی گفته بود: ٢٣٦
، موقعیت و »)جنگ«جای به» تهدید به جنگ«رسد امروز هم این جمله با قدری تعدیل (مثالً نظر میبود. به» برای حاک�ن

 کند.رویکرد حاک�ن کنونی ایران نسبت به بحران کنونی را بازگو می



)۱۲۴( 

دهد. درغیر ها را هدف قرار میی آنتنیدهپیوندهای درونی این دو و رسشت درهم
با  روشنی مشهود است، مخالفتایران هم به »امپآنتی«پ که نزد چصورت، چناناین

جانب بودنش بهشود که حقجانب بدل میبهمیلیتاریسم امپریالیستی به رتوریکی خام و حق
بودِن بدیهِی تهاجم و تهدید خارجی و تحریم اقتصادی مردم یک جامعه) (با تکیه بر ناحق

بخشی کند، بلکه با مقبولیتسویگی آن کم �ییکی خامی و کنندهچیزی از پیامدهای گمراه
کند. اما های نظری مخدوش و نارسای آن، خطر گمراهی سیاسی را تشدید میفرضبه پیش

بودن این رتوریک بنا بر آنچه گفته شد در آن است که بیش از هر چیز به وجه خام
ای ناسیونالیستی دغهناخواه دغدهد و لذا خواهگری امپریالیسم واکنش نشان مینظامی
که امپریالیسم و مناسبات تر آنسازد؛ و مهماندازی خارجی به میهن) را برجسته می(دست

دهد (که ترین �ودهای تاریخی آن تقلیل میمیانجیترین و بیامپریالیستی را به مستقیم
ار است) و درنتیجه کلیت زیست تاریخی در مد» آمریکاستیزی«�ود مشخص ناگزیِر آن 

دلیل همین دو گیرد. درست بههای آن را نادیده میدارانه و سایر داللتامپریالیسم رسمایه
های ناخواه با داعیهایران خواه» امپآنتی«ستیزِی چپ وجه است که امپریالیسم

های این که ماهیت و زمینهیابد. فارغ از اینستیزی حاکمیت همپوشانی میامپریالیسم
ی جدید ناسیونالیستی گ�ن تقویت جبههد، یکی از نتایج مهم آن بیهمپوشانی چه باش

ستیزی همراه است. اما دیگر ی قدیمی چپاست که الجرم با تشدید اشکال جدیدی از رویه
گی های سوژهگری امپریالیستی، سلب امید از قابلیتپیامد مهم چنین درک ناقصی از نظامی
 اند.: جایی که حاک�ن ایستادهباالست ستمدیدگان و برگرداندن نگاه به سمت

*   *   *
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؛ کارگاه »دموکراسیبیزنِس باید بچرخد: سیاست رسمی در عرص ناسیونال«امین حصوری: 
 .۱۳۹۷دیالکتیک، بهمن 

، کارگاه »های اعرتاضی فراگیر در ایرانی خیزشدرباره: بازگشت به خیابان«امین حصوری: 
 .۱۳۹۶ماه دیالکتیک، دی
 .۲۰۱۱؛ رسباالیی، »سدهایی که سپاه پاسداران به روی مردم بسته است«امین حصوری: 

؛ برگردان: مانیا »اد سیاسی مارکسیمکتب اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتص«توماس سکین: 
 .۱۳۹۵، کارگاه دیالکتیکبهروزی، 
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 .۱۳۹۶، کارگاه دیالکتیکفر، برگردان: محمد عبادی

؛ ی هومن کاسبی؛ ترجمه»و نوامپریالیسم های جهانی کاالزنجیره«فاسرت و دیگران: جان بالمی
 .۱۳۹۷نقد اقتصاد سیاسی؛ اسفند 
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ی امین حصوری، مه؛ ترج»سازیمنِد جهانیبه سوی یک دیالکتیک نظام«تونی اسمیت: 
 .۱۳۹۵پراکسیس، 

غ اسدپور، انتشارات ی فرو ؛ ترجمه»دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی«برت آلربیتون: را
 .۱۳۹۴پژواک، 

)؛ برگردان: مانیا ۴(فصل » دارانهی رسمایهرویکردی ژاپنی به مراحل توسعه«رابرت آلربیتون: 
 .۱۳۹۶،کارگاه دیالکتیکبهروزی، 

؛ برگردان: همن »ی مارکسی: رویکردی اونوییسطوح تحلیل در اقتصاد سیاس«رابرت آلربیتون: 
 .۱۳۹۷، کارگاه دیالکتیکمیرزایی، حاجی

ی طبقاتی ارضی در توسعه -ی مارکسیستی و مناسبات اجت�عینظریه«ریچارد وسرتا: 
ق.، کارگاه دیالکتیک، ، برگردان: س�. »: آسیای رشقی در پرتو رویکردی تجربیانهدار رسمایه
 .۱۳۹۷بهمن 

، منترششده در »چپ در خاورمیانه: چشم انداز رهایی«سیاوش محمودی و ه�یون ایوانی: 
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، ۱۳۶۰فروردین  ۲۸تا  ۲۲رویدادهای  - ی چهارمصورارسافیل هفتگی؛ ش�ره«ه�یون ایوانی: 
 .۱۳۹۸ن، فروردین وهای زنداتار�ای گفتگ

Amin, Samir, 1970/74: Accumulation on a World Scale.  

اند، بلکه مربوط به ارجاعات بینامتنی قرار نگرفته نت مورد استفاده. برخی از منابع التین مستقی�ً در تدوین این م٢٣٧
 هستند.
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