
 انداز  چشمما و بحران سوریه: جهانی تیره در 

 صداقت پرویز

 

ای بشار اسد از دولت وی، و در طرف مقابل،  تشدید حمایت متحدان منطقه ریه،حضور نظامیان دولت پوتین در کشور سو

داعش در بیروت، مصر و پاریس، و  ی ای از اپوزیسیون مسلح سوریه، عملیات تروریستی گسترده حمایت متحدان منطقه تشدید

ساخته است.  آمیزتر تر و ابهام یگری بغرنجکالف سردرگم بحران سوریه را از هر زمان د آمیز ترکیه در روزهای اخیر، بازی مخاطره

ی جهانی و  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلتیک )در گستره تر در ابعاد ایم که با شناخت بحران وسیع در این یادداشت بر آن

ر این جهانی آن برداریم. ب ای و تر بحران سوریه و نیز شناخت بازیگران ملی، منطقه برای شناخت دقیق ای( گامی منطقه

اندازهای مبهم موجود برای آن  دقیق دالیل تعمیق بحران سوریه و چشم تر، درک ایم بدون شناخت این بحران جهانی عام گمان

 )1شود.) دشوارتر می هرچه

 ی ما زده جهان بحران

 های جهان جریانوبیش در سرتاسر  های راست افراطی شده است، امروز کم جریان ی جوالن این تنها خاورمیانه نیست که عرصه

مانند پیروزی جرمی کوربین در   امیدوارکننده رغم اندک خبرهای اند. به گرایان افراطی در حال پیشروی کار و راست نومحافظه

جغرافیای سیاست  وبیش در سرتاسر کار در انتخابات کانادا، کم بریتانیا، یا شکست حزب محافظه انتخابات داخلی حزب کارگر

 (2)فاشیستی هستیم. شبه های راست افراطی و حتی وزافزون جریانگیری ر شاهد قدرت

داری نولیبرالی را در این کشور  ی مهیب سرمایه سال است توسعه 03بیش از  در شرق آسیا، در کنار دولت اقتدارگرای چین که

به قدرت رسیده است.  BJP جاناتاگرای بهارتیا  راست ترین دموکراسی آسیایی، حزب دستورکار قرار داده، در هند، یعنی دیرپا در

آسیا، خاورمیانه و  اند. غرب ی سیاست بازگشته گرا دوباره به صحنه شرق آسیا نیز نظامیان راست در برخی از دیگر کشورهای

 بنیادگرا و هواداران اسالم سیاسی و از سوی دیگر نظامیان شده است. در های شمال افریقا، از سویی جوالنگاه انواع و اقسام گروه

وبیش  ی بنیادگرایی / دیکتاتوری نظامی در کم دوگانه ی امروز، در غیاب بدیلی مترقی، بیش از هر زمان دیگری شاهد خاورمیانه

بهار »بسیار کوتاه  ی م. درپی یک دورهتنها استثنای بازمانده از بهار عربی، یعنی تونس( هستی ی کشورهای منطقه )با همه

گیری داعش در مناطق  سوری، دیکتاتوری نظامی در مصر، قدرت ی ها آواره ، امروز شاهد صدها هزار کشته و میلیون«عربی

مختلف در سوریه و عراق  های بزرگ جهانی برای حمالت کور هوایی به نقاط سوریه، و حضور مستقیم قدرت بزرگی از عراق و

و تشکیل این دولت تا امروز، در قدرت « النکبه یوم»صهیونیستی، از هنگام  گراترین دولت . در اسراییل، اکنون راستهستیم

 .است



سوارشدن بر موج  کند با های حاد درونی تالش می ی پوتین در برابر بحران ساالرانه سرمایه در روسیه، دولت اقتدارگرا، فاسد و

ی  ویژه در جنوب اروپا و یونان که در نیمه گذارد. در اروپا، به های داخلی پوشش بر بحرانگرای روسی،  ناسیونالیسم توسعه

دیکتاتوری آلمان، بانک مرکزی اروپا و  های بسیاری کاشته بود، در عمل در برابر های امید در دل جوانه "سیریزا" نخست امسال

 .استمرار دارد ارد و ریاضت اقتصادی در سرتاسر قاره با قوتترین گامی به پیش برد کوچک المللی نتوانست نهادهای مالی بین

امریکای  خواه همچون دونالد ترامپ هستیم. در کاری در رأس حزب جمهوری نومحافظه های در امریکا، شاهد حضور پوپولیست

های این  رسد شاهد آغاز شکست دموکرات به نظر می سوسیال گرای روی جریان توسعه التین به دنبال بیش از یک دهه پیش

 (0ایم.) جریان شده

 ی ظهور فاشیسم در اروپای قبل از جنگ دوم جهانی قابل تأمل و جهان با آستانه از نظر تاریخی، مشابهت تاریخی وضعیت امروز

 .وجوه تشابه تاریخی این دو دوره هشداردهنده است

 ،یکم

 ی جهان اقتصادی در ابعاد جهانی بودیم )با این تفاوت که امروز دامنه بحران و رکود فراگیر در هر دو دوره، شاهد یک

راندگان اجتماعی همواره  نیروی کار و به حاشیه ی تر از یک سده پیش شده است( انبوه ارتش ذخیره داری بسیار گسترده سرمایه

 .توانسته فراهم کند یهای فاشیستی ـ پوپولیستی م جنبش ای برای نظام گسترده پیاده

اند: نخست، افول نرخ رشد اقتصادی که متابولیسم عادی نظم  را رقم زده گیری وضع کنونی دو عامل ساختاری و بنیادی شکل

 .را تأمین کند و دوم نرخ باالی بیکاری و نابرابری در جهان معاصر سرمایه

( اگرچه این رقم برای حفظ جریان مستمر 4درصد است.) 0.2رقمی در حدود  2312برآورد نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 

دهد که به رغم  اقتصادی نشان می ی این نرخ رشد دهنده رسد اما دقت در اجزای تشکیل سرمایه بسنده به نظر می انباشت

یک،  ودارهای آتی احتمال فروکش کردن این نرخ بسیار تهدیدکننده است. در نم سال های امیدوارکننده برای بینی برخی پیش

داری و  ی سرمایه اقتصادی کشورهای پیشرفته و همچنین نرخ رشد 2314تا پاییز  2311نرخ رشد اقتصادی جهان از پاییز 

 .است اقتصادهای نوظهور به تفکیک آمده

 یافته و نوظهور ی یک ـ رشد اقتصادی جهان به تفکیک سهم اقتصادهای توسعه نگاره

 



 تر آن است که نرخ رشد اقتصادهای کننده ایم، نگران کاهش نرخ رشد بوده که در هر دو گروه از کشورها شاهد عالوه بر آن

شدت کاهش یافته و در اغلب برآوردها  به اند طی این دوره داری را بر دوش داشته نوظهور که بار اصلی رشد جهانی سرمایه

ی دو  نگاره کماکان حاکی از کاهش این نرخ است. توجه به افول نرخ رشد اقتصادی چین در های آتی نیز اندازهای سال چشم

درصد کل اقتصاد جهان  17.61داخلی چین معادل  جهانی، ارزش تولید ناخالصقابل تأمل است. براساس برآوردهای بانک 

است که این  شده در این کشور است. درست های اقتصادی انجام تولید جهانی ناشی از فعالیت است، یعنی نزدیک به یک ششم

ی مهم در   قرار دارد، اما مسئله رشد اقتصادی در جهان های ی باالترین نرخ کشور هنوز با رشدی نزدیک به هفت درصد در رده

چین و دیگر  ی گذشته تا حدود زیادی اقتصاد بار حفظ نرخ رشد اقتصادی جهان را در دو دهه این میان آن است که

دیگر اقتصادهای نوظهور رکود را در کل جهان تعمیق  اند و گرایش رکودی اقتصاد چین و اقتصادهای نوظهور بر دوش کشیده

 .(دو ی کند )نگاره می

 ی دو نگاره

 

 طور که در این شکل مشاهده دهد. همان مختلف اقتصادی جهان را نشان می ی سه تصویری از رشد اقتصادی در مناطق نگاره

ای مانند یمن یا اوکراین(،  زده مناطق بحران امریکای التین و نیز در روسیه )و همچنینکنیم. اکنون در بخش بزرگی از  می

 .درصد است اروپا و امریکای شمالی عموماً بین صفر تا دو و در مواردی اندکی بیش از دو شاهد رشد منفی هستیم. نرخ رشد

 ی سه  نگاره

 



افول نرخ رشد اقتصادی چین، روسیه و بخش بزرگی از کشورهای امریکای  کنیم، به موازات که در تصویر مشاهده می چنان

 .اند های رشد منفی مواجه با نرخ طی بیش از یک دهه سهم مؤثری در رشد تولید ناخالص داخلی جهان داشتند اکنون التین که

 آیا اساساً متابولیسم عادی نظام انباشت سرمایه با چنین سطوحی از نرخ رشد در سؤال مهمی که مطرح است این است که

 استمرار است یا خیر؟ درازمدت قابل

 های مدد گسترش دایمی حوزه پذیری بسیار باال و به نشان داده به سبب انعطاف داری همواره البته، تردیدی نیست که سرمایه

های جدیدی  بخشیده است اما کاهش روزافزون حوزه دارانه بقای خود را استمرار ی فضاهای جدید سرمایه جدید کاالیی و توسعه

شکل متعارف را  داری به محیطی، شرط بقای درازمدت سرمایه باشند، به موازات بحران حاد زیست که توان کاالشدگی را داشته

 .برد سؤال میبه زیر 

دهد.  المللی کار نشان می در جهان را براساس آخرین برآورد سازمان بین ی چهار رشد شمار بیکاران از سوی دیگر، نگاره

کاران  ثبات تر تعداد روزافزون بی مهم ی یابد. اما نکته های آتی کماکان افزایش می این نمودار آمار بیکاری طی سال براساس

 .ر جهان است)پریکاریا( در سرتاس

 ی چهار  نگاره

 

 درصد نیروی کار به مشاغل موقتی، و فاقد ثبات و در 43اکنون رقمی بیش از  شود که بینیم که برآورد می ی پنج می در نگاره

عالوه بر نرخ باالی بیکاری بیش از هر زمان دیگری با  پذیر دارند. یعنی نیروی کار المللی کار اشتغال آسیب سازمان بیناصطالح 



نرخ رشد اقتصادی  کاری را در بستر افول ثبات سطح جهان مواجه است. وقتی نرخ باالی بیکاری و بی اطمینان شغلی در عدم

گیری بحران اقتصادی نیز  داری و نیز شکل سرتاسر جهان سرمایه های آتی در ر سالقرار دهیم حاصل تشدید بحران اقتصادی د

داشته یعنی دو بدیل بربریت و  داری همواره پیش رو ها سرمایه مواجهه با دو بدیل تاریخی که در برابر بحران ما را در برابر

 نظام سرمایه هرگز»ین حال که تردیدی نیست دهد. در ع اجتماعی قرار می خواهی و تعمیق دموکراتیزاسیون و عدالت ترقی

انباشت سرمایه هرگز باز نخواهد ایستاد؛ باید بازش  اش را شتاب بخشید. فرایند خود فرو نخواهد ریخت؛ باید فروریزی خودی به

 (4«)کرد. اش دار هرگز به میل خود از قدرت دست نخواهد کشید؛ باید سلب مالکیت سرمایه ی ایستاند. طبقه

 ی پنج نگاره

 

 ،دوم

ترین شکاف نابرابری درآمدی در کشورهای جهان  امروز شاهد ژرف (1970 تا 1442داری ) ی طالیی سرمایه برخالف دوره

فضایی )خواه فضاهای درون دولت ـ  ریی نابراب ی نابرابری طبقاتی و هم در عرصه این شکاف نابرابری هم در عرصه .هستیم

 .داری کامالً آشکار است ی امروز سرمایه شده در اقتصاد جهانی (ها و خواه فضاهای کانونی ـ پیرامونی ملت

 ی شش نگاره

 



درصد  44در مقایسه با سهم  2323و برآورد افزایش این سهم تا سال  ی هفت سهم یک درصد باالیی ثروتمندان رهدر نگا

درصد جمعیت جهان از  44سهم  2323جامعه را در سطح جهانی شاهد هستیم. استمرار روند کنونی یعنی تا سال  پایینی

 .درصد برسد 22د باالیی به حدود سهم یک درص درصد و در مقابل 42مجموع ثروت جهانی به حدود 

 ی هفت نگاره

 

 ،سوم

 .داری بودیم نیز در مقطع کنونی، شاهد بحران هژمونی در نظام جهانی سرمایه ی تاریخی قبل از ظهور فاشیسم و در هر دو دوره

های بزرگ جهانی  بریتانیا و رقابت قدرت شاهد افول هژمونی 1442تا  1763ی نخست قرن بیستم و به طور خاص از  در نیمه

در  ی افول هژمونی امریکا بدین سو نیز شاهد یک دوره 1463ی  هانی بودیم. از دههج برای یافتن نقش هژمونیک در سیستم

های بزرگ اقتصادی از ابتدای قرن نوزدهم تا  قدرت ی هشت ترسیمی از صعود و افول ایم. نگاره داری بوده اقتصاد جهان سرمایه

( به 2کنیم.) مشاهده می ریتانیایی به قرن امریکایی راروشنی گذار از قرن ب دقت در این نمودار به ویکم است با اوایل قرن بیست

سوریه محصول شرایط خاصی از تغییرات ژئوپلتیک در سطح جهانی  رسد جنگ داخلی و بحران کنونی طور خاص، به نظر می

 .شود های هژمونیک در جهان پدیدار می هنگام افول قدرت است که تنها

 

 

 

 

 



 ی هشت  نگاره

 

و  اند تراز ایاالت متحد باشند هنوز پدیدار نشده های رقیب هژمونیکی که هم قدرت ی مهم آن است که اما در این میان نکته

ایفا کند، یعنی چین، اکنون خود گرفتار یک رکود  چنین نقشی را در درازمدترفت قادر باشد  ترین کشوری که انتظار می مهم

نقش هژمونیک  های رشد جادویی پیشین و توان این کشور برای ایفای از آن، بازگشت به نرخ رفت ساختاری شده است که برون

 .رسد در نظم جهانی، در مقطع کنونی بعید به نظر می

هژمونیک اقتصادی ایاالت متحد کامالً مشهود بود. همچنین طی این دوره  گیری ان قدرتی بیستم جری ی نخست سده در نیمه

شد  هرحال تصور می وجود داشت )یا به های موجود جهانی عمالً بدیل مترقی و پیشرو در برابر قدرت 1463ی  اواخر دهه و تا

 های داری و خواه به شکل جنبش سرمایه های کارگری در کشورهای شکل جنبش ی سیاسی خواه به وجود دارد( و در صحنه

های مترقی وجود داشته باشد، در عمل وقتی  بدیل بخش ملی در کشورهای پیرامونی فعاالنه حاضر بود، اما امروز اگر هم رهایی

 متمایز در یابی سیاسی و اقتصادی بدیل در دولت ـ ملت های نظم شود در برابر دشواری می ی قدرت سیاسی نزدیک به عرصه

وضعیت را به طور خاص در یونان شاهد بودیم، اما در  شود. این تحرکی سیاسی می شده دچار نوعی بی داری جهانی نظم سرمایه

های بهتر نوعی  حالت رفاه را به دنبال داشت و در ها نوعی دولت شبه التین نیز روی کار آمدن چپ اغلب کشورهای امریکای

ی مالی  های اصلی اقتصاد در دست سرمایه نولیبرالی شد و در عمل سکان ی کار برنامه تاحدودی جایگزین« گرایی جدید توسعه»

 .باقی ماند جهانی

ادغام  سازی اقتصادی و ی بیستم با اوضاع کنونی، جهانی ی نخست سده قیاس، یعنی نیمه ی مورد ترین تفاوت دو دوره شاید مهم

تواند مانع از  ی مهمی است که در درازمدت می کننده تعیین ت. این عاملهای اخیر اس بازارهای مالی جهانی در یکدیگر طی دهه

ی  ی نخست سده ی نیمه گرایانه حمایت ی های امپریالیستی شود که اکنون اقتصادهایشان برخالف دوره قدرت رویارویی مستقیم

 .اند بیستم کامالً در یکدیگر ادغام شده

نشینی نیروهای مترقی و از سوی دیگر شاهد  یک سو شاهد شکست و عقب بنابراین، در بستر یک بحران حاد ساختاری از

 .فاشیست هستیم نیروهای پوپولیست و همچنین شبه پیشروی



 :گیریم که در مجموع، از بحث حاضر نتیجه می

در جهان قابل قیاس است و  1403ی  کند که تنها با رکود بزرگ دهه اکنون جهان رکود حادی را تجربه می .1

 .رسد به نظر می رفت از رکود بسیار دور و دشوار اندازهای برون چشم

های  های اقتصادی به دالیل محدودیت بحران های قبلی های رشد و استمرار نظام انباشت سرمایه برخالف دوره ظرفیت .2

های کاالشدگی در جهان معاصر بسیار محدودتر از قبل  تر حوزه هرچه بیش محیطی و نیز گسترش جغرافیایی، زیست

 .است شده

و آشوب ساختاری در نظام جهانی  نظمی های نوظهور شاهد نوعی بی به سبب افول هژمونی امریکا و پیدایی قدرت .0

آمیزی  مای شدت گرفته است. با این حال، به سبب دره منطقه های جهانی و هستیم که در آن رقابت قدرت

شود که آشوب شکل یک  تواند مانع از آن می می احتماالً ای وجود دارد که عوامل محدودکننده اقتصادهای جهانی

 .جنگ جدید جهانی را به خود بگیرد

های رفاه اروپای غربی  و دولت« دموکراسی سوسیال» در روسیه و چین و« سوسیالیسم واقعاً موجود»ی  هر دو تجربه .4

 های بدیل و هم در ی نقد ایجابی این تجربه هستند، چنین پیداست که هم در حوزه خورده تهایی شکس تجربه

 .بینیم های جدی آسیب می ی طرح اثباتی بدیل از ضعف حوزه

 سوریه: نگاهی از بیرون

 ی نرخ ههای سیاسی جهان بوده است. مقایس سو، خاورمیانه در کانون بحران بدین 2331کم از حمالت یازدهم سپتامبر  دست

های بیکاری را در  استثنا، این منطقه باالترین نرخ دهد که به جز معدودی بیکاری در خاورمیانه با سایر نقاط جهان نشان می

میانگین رشد  های گذشته در اغلب موارد ی نه(. همچنین طی دهه مختلف جهان داشته است )نگاره مقایسه با دیگر نقاط

 2314است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه در سال  تر بوده طق در حال توسعه پاییناقتصادی خاورمیانه از دیگر منا

و  2310های   سال درصد بود. در 2.0این نرخ معادل  2312تا  2333بود در حالی که در فاصله  درصد 2.7حول و حوش 

 .درصد( بود 2.7و  2.0درصد )به ترتیب  2.2نرخ رشد حول و حوش  2314

 های متعدد آن، تنوع قومیتی، چندگانگی مذهبی، نژادی، ایجاد دولت ـ ملت اورمیانه، صرف نظر از دالیل تاریخیبحران خ

ترین کاالی جهان  منطقه، مرکز تولید مهم ساختگی در دوران پسااستعمار، حضور کانون دایمی بحران، یعنی اسراییل، در

طی  شده در کشورهای ارتجاعی این منطقه، نبوه دالرهای نفتی ذخیرهو به تبع آن ا داری در قرن بیستم، یعنی نفت سرمایه

 .داده است خود را نشان« ها جدال توحش»ی اخیر به شکل روزافزونی عمدتاً در قالب  دهه

 

 

 

 

 



 

 ی نه  نگاره

 

به بعد شرایط بحرانی خاورمیانه را بیش از پیش حاد کرده  1473ی  از دهه سازی و اصالحات نولیبرالی از سوی دیگر جهانی

ای  های امنیتی و منازعات منطقه سیاسی، چالش های حاد امروز در بسیاری از نقاط خاورمیانه و شمال افریقا شاهد بحران .است

ترین بخش  بحرانی ی کنونی توانیم مشاهده کنیم. سوریه ی امروز می ها را در سوریه ن بحرانای هستیم و در این میان اوج تمامی

ای، استبداد  های ژئوپلتیک جهانی و منطقه طلبی قدرت توسعه های یی تمامی پلشتی«جعبه پاندورا»خاورمیانه است که همچون 

 .را یک جا جمع کرده است محلی و بنیادگرایی

 بست خونبار سوریه بن

ی یک جنگ داخلی درغلتید و حاصل این  سوریه بالفاصله این کشور به ورطه از آغاز بهار عربی و سرکوب خشن اعتراضات در

نفر کشته، صدها هزار نفر مجروح،  هزار 223میلیون نفری سوریه بیش از  20این مدت این بوده که از کل جمعیت  جنگ طی

از  اند. آوارگان سوری میلیون نفر ناگزیر از خروج از کشور شده 4.2این آوارگان  اند که از میلیون نفر آواره شده 12بیش از 

هزار نفر( اغلب با شرایط  233اروپایی )بیش از  ترکیه که کانون اصلی آنان است )با بیش از دو میلیون آواره( تا کشورهای

 .هستند رو زندگی بسیار دشواری روبه

ی مشابهی در تاریخ معاصر ندارد. ویژگی این جنگ  نیروهای متخاصم نمونه بندی کم از منظر صف جنگ داخلی سوریه، دست

پوزیسیون و اپوزیسیون و حامیان جهانی  بندی غریب نیروهای کند صف تحلیل آن را برای هر ناظر یا کنشگری دشوار می که

منتهاالیه  چپ آنارشیست )روژاوا( دردولت اسالمی )داعش( در منتهاالیه راست تا طیف  اصطالح هاست. در این طیف از به آن

هاست.  ای این جریان المللی و منطقه رنگارنگ حامیان بین سازد طیف تر می چه وضعیت را پرابهام و بغرنج چپ قرار دارند. آن

 .دهد های متخاصم در این کشور را نشان می ی نفوذ هرکدام از جریان ی سوریه و نیز حوزه نقشه 13ی نگاره



01ی  نگاره   

 

 ها در در چهار گروه کلی مدافعان دولت، داعش، القاعده، اگرچه در رسانه طیف نیروهای سیاسی فعال بسیار متنوع است و

ها در چهار  بندی آن تنوعی برخوردارند که طبقه شوند اما در عمل از چنان گستردگی و بندی می رو و کردها طبقه مخالفان میانه

انستیتو مطالعات جنگ در  شده و غیرواقعی از کالف سردرگم واقعاً موجود است. در گزارشی که ساده گروه متمایز باال تصویری

انگیزی از  ها شمار حیرت گروه شورشی آمده است که در میان آن 200 رد فهرستی از بیش ازهفتم اکتبر سال جاری منتشر ک

 (7یکدیگر وجود دارد.) ی نظامی با های دیگر، و در منازعه کوچکِ مستقل، مؤتلف، جداشده از گروه های گروه

 الیه یز در سوریه، با حرکت از منتهیکلی از وضعیت کنونی نیروهای در حال ست ی تصویری ها، به منظور ارائه ی این با همه

 :توان چنین خالصه کرد بندی نیروها را چنین می راست به چپ، صف

عراق را تا این لحظه تصرف کرده و  های مهمی از سوریه و داعش )فعالً قدرتمندترین جریان مخالف اسد است و بخش .1

نی علیه این جریان وجود دارد، ولی به نظر که در ظاهر ائتالفی جها مدعی تشکیل دولت اسالمی است، به رغم آن



مند  قطر و ترکیه( بهره حمایت پنهانی برخی متحدان استراتژیک امریکا در منطقه )به طور خاص عربستان، رسد از می

 !امریکا در عراق و سوریه قرار گرفته است های اخیر مورد حمالت هوایی شود و همزمان در ماه می

های بنیادگرایی مانند جیش الفتح و  جریان ناهمگون ازبرخی سکوالرهای مخالف اسد تاارتش آزاد سوریه )جریانی  .2

استراتژیک امریکا  گرایان سیاسی(. ارتش آزاد سوریه از حمایت رسمی و علنی متحدان  اسالم القاعده و انواع و اقسام

 .مند است در منطقه و نیز بسیاری از کشورهای اروپایی بهره

اش هستند( از حمایت  تحت کنترل مانده در سوریه در مناطق ترین جمعیت باقی دولت بشار اسد )که فعالً بیش .0

مند است. در عین حال، با ورود روسیه به جنگ  ایران تا لبنان( بهره اصطالح کمربند شیعی در منطقه )از رسمی به

ژئوپلتیک امروز جهان،  عنوان یک قدرت ه که بهمند شد سوریه از حمایت نظامی مستقیم دولت روسیه بهره داخلی

ی نفوذ جهانی را  ی تاریخی روسیه در گسترش حوزه بلندپروازانه خواهد رؤیاهای بعد از ربع قرن افول، بار دیگر می

 .محقق کند

ژه در کوبانی وی ی گریالهای کرد به از اراده مند ی شمالی سوریه را در اختیار دارند. بهره گرایان روژاوا که حاشیه چپ .4

کرد و  های اپوزیسیون سوریه خود را جدا های نخست، از سایر بخش داعش کردند. در سال ای در برابر مقاومت جانانه

بیشترین خصومت ترکیه )عضو ناتو( و  به نوعی توافق نانوشته با دولت اسد دست یافت و به طور همزمان از

 .(!برد )؟ می  ناتو( بهرهی  فرمانده) های لژیستیک و نظامی امریکا حمایت

ی  نگاره ی باال است. در شده تر از تصویر نسبتاً ساده ی امروز بسیار پیچیده سوریه که گفته شد چیدمان نیروهای سیاسی در چنان

 .ترسیم شده است ای جنگ داخلی سوریه ی بازیگران جهانی و منطقه شده یازده تصویر ساده

جهانی اپوزیسیون دولت اسد وجود دارد. اگرچه در ظاهر داعش مورد مخالفت  مدافعانی ناهمگونی از  از سوی دیگر، آمیزه

از این گروه تاحدودی روشن است و  های خلیج فارس و نیز ترکیه نشین قرار دارد. اما حمایت عربستان و برخی شیخ جهانی

 کنند. جبهه النصره و از داعش حمایت میای و داخلی در سوریه در مقاطعی  منطقه کم برای تحت فشار قرار دادن رقبای دست

پوشی  برخوردارند. ایاالت متحد و اروپا با چشم وبیش علنی جریانات ارتجاع عربی و ترکیه های القاعده از حمایت کم دیگر شاخه

حضور  ی روسیه و مداخله .کنند اپوزیسیون سوریه در القاعده از اپوزیسیون غیر از داعش حمایت می ی بسیاری از بر ریشه

مستقر را بهتر کرده است، اما هیچ معلوم نیست که روسیه تا کجا  ای اسد اگرچه وضعیت رژیم نسبتاً مؤثرتر متحدان منطقه

 .به تحمل هزینه است حاضر و قادر

 

 

 

 

 

 



 00ی  نگاره

 

غایت ارتجاعی داعش همانند یک جریان  دهد که جریان به سوریه شرح می ی ی اخیر خود درباره پاتریک کوبرن، در مقاله

تواند از طریق  کنترل داعش می کند و ورود نیروهای زمینی اسد با حمایت هوایی روسیه به شهرهای تحت می چریکی عمل

 (6ناپذیری به ارتش سوریه بزند.) ها و غیره ضربات تحمل گذاری انتحاری، بمب عملیاتخانه،  به های خانه ای از جنگ زنجیره

که  دهد. چنان بلندمدت جهانی را به این کشور نمی های ی بلندپروازی ضمن آن که باید توجه داشت که اقتصاد روسیه نیز اجازه

ی  نظامی در منطقه تن این کشور از استمرار عملیاتاقتصاد امریکا نیز مؤثرترین نقش را در بازداش شده بر ی تحمیل هزینه

در افغانستان قابل دوام  1473ی  اتحاد شوروی سابق در دهه گونه که حضور نظامی درازمدت خاورمیانه داشته است و همان

 .نبود

یل حضور نیروهای مخالف اسد و به طور خاص داعش پرسش مهمی در مورد دال ی ی روسیه به جبهه وقفه حمالت هوایی بی

داری بوروکراتیک ـ اولیگارشیک ـ  سرمایه کند. تردیدی نیست که نظام امروز روسیه نوعی در این کشور مطرح می روسیه

( 7بودند.) های الیت حزبی متعلق داران جدید در دوران قبل از فروپاشی به خانواده سرمایه ای از این رفاقتی است. بخش گسترده

 1443ی  ی دهه ی سرمایه در روسیه درمانی و انباشت اولیه به هر حال، از سویی پایان دادن به آشوب اقتصادی دوران شوک

اقتصادی روسیه در دوران  داران روس انجامید و از سوی دیگر افزایش جهانی بهای انرژی به رشد سرمایه گیری که به شکل

سیاسی پوتین انجامید. همین مسئله در کنار فرهنگ مردمی که  ر واقع دوران اقتداروزیری و د ریاست جمهوری / نخست

ی  ساز توسعه دیدند زمینه می پنداشتند و اکنون خود را در پیرامون اقتصاد جهانی ابرقدرت در جهان می روزگاری خود را یک

 ی گرایانی است که شکوه روسیه ز سویی راستی امروز ا ناسیونالیسم روسیه موج جدیدی از ناسیونالیسم روسی شد. نمادهای

و « جنگ کبیر میهنی»فعلی روسیه که از  آورند و از سوی دیگر حزب کمونیست ها را به یاد می تزاری، پتر کبیر و رومانف



انند دموکراتیک م های سوسیال ی اقتصادی نوعی سیاست ی این حزب در حوزه البته برنامه) کند دوران پرشکوه استالین یاد می

( در واقع ناسیونالیسم نوع روسی امروز نوعی ائتالف 4کند(.) می های تصاعدی و مالکیت بیشتر بخش عمومی را دنبال مالیات

فراتر از ناسیونالیسم صرف  برای احیای عظمت امپراتوری روسیه است. اما این چیزی« سرخ»و « سفید»گاردهای  طنزآمیز

رود که نخستین مورد آن را در بحران اوکراین و جدایی کریمه و مورد  می نیز به شمارطلبی در سطح جهانی  است، نوعی توسعه

پدرساالری سنتی، هموفوبیا و ریتوریک  بینیم. ایدئولوژی این ناسیونالیسم مبتنی بر نوعی ی امروز می آن را در سوریه اخیر

خارجی  اندازند. این ها می لی را به گردن خارجیی مشکالت داخ معموالً گناه همه هایی از این دست ضدلیبرالی است. دولت

شوند. در عین حال، اگرچه حزب حاکم  محسوب می «خارجی»های غیرروس که  های خارجی باشند یا اقلیت توانند قدرت می

لیگارشی تثبیت او گیری و کند و شاهد شکل گرایانه و نولیبرالی را دنبال می اقتصادی کامالً راست های سیاست« ی متحد روسیه»

 .کند مردمی از ریتوریک عدالت اجتماعی استفاده می مندی از حمایت ثروتمندی در این کشور هستیم، اما برای بهره

های  ی سیاست، روسیه با دنبال کردن سیاست پهنه در ی کلیدی توجه و بر آن تأکید کرد ها باید به یک نکته ی این با همه

نامستمر و صرفاً با  آمیز، مترقی ایفا کند. اما این مخالفت با هژمونی مخالفتی تناقض بتواند نقش ضدهژمونیک شاید در مقاطعی

ای و  تواند با دیگر رقبای ژئوپلتیک منطقه هر مقطعی می هدف دنبال کردن منافع ژئوپلتیک مشخص این کشور است و در

  .اهداف دیگری را دنبال کند جهانی سازش کرده و

 ای و جهانی است. نه بستی خونبار بدل کرده است بحران ژئوپلتیک منطقه بن سوریه را به چه وضعیت رسد آن به نظر می

ای داعش و القاعده زیر بار  نه متحدان منطقه اند و ای و جهانی اسد زیر بار کنار رفتن وی )تا این لحظه( رفته متحدان منطقه

را « نظم»باشد  ای وجود دارد که قادر ندارم جهانی یا منطقهاکنون برخالف دوران جنگ سرد ژا روند و نه استمرار دولت اسد می

 chaos عنوان دوران آشوب سیستمی دوران افول هژمونیک به به سوریه بازگرداند. طرفداران تحلیل سیستمی ـ جهانی از این

 .اندازهای آتی است چشم« قطعیت عدم»ی این وضعیت گفت  چه با قطعیت درباره آن کنند. تنها یاد می

های متعدد  کاران در جهان، بحران ثبات جهانی، انبوه بیکاران و بی خن آخر آن که وضعیت کنونی رکود مستمر اقتصادس

خواه در جهان معاصر نومیدانه این  ترقی های متعدد بحران، و ضعف جریان های داخلی و کانون محیطی و جنگ زیست ژئوپلتیک،

مان  گران مان نرسیده است، و اندوه ریختن هنوز وقت اشک"رسد  که به نظر میکند  می ی شکسپیر را برای ما یادآوری گفته

 "!هنوز پانگشوده است

 ها یادداشت

بوک در تحلیل وقایع سوریه  کاربران فیس های برخی ی نوشته ی نویسنده در نگارش این مقاله، مطالعه ی اولیه انگیزه .1

مخالفان  های ایرانی از هد دفاع غیرمستقیم بسیاری از لیبرالانگیز و متناقضی شا شگفت ها به نحو است. در این پست

 .نظامی روسیه در سوریه بوده است ی ها از مداخله های مختلف( و نیز برخی چپ بنیادگرای اسد )با نام

 2317ی لیو پانیچ در سوشلیست رجیستر  با نگاهی به مقدمه .2

افول محبوبیت حزب کارگران برزیل به این  جاری نوشته بهایمانوئل والرشتاین در یادداشتی که پانزدهم نوامبر سال  .0

 «,Immanuel Wallerstein, «The Many Brazils) .کند می کشور و دالیل متعدد آن اشاره

Commentary No. 413, November 15, 2015) ی از سوی دیگر، در انتخابات اخیر آرژانتین، برخالف همه 

ونزوئال در سال جاری از نرخ تورمی  گرا به قدرت رسید. همچنین اقتصاد های جریان نولیبرالی و راست زنی گمانه



ی اداری آسیب دیده است. در مورد  همچنین فسادهای گسترده درصد، کمبودهای گسترده، و 233نزدیک به 

 .ونزوئال، ر.ک

, 26 November 2015.On Venezuela, Michael Albert and Gregory Wilpert 

 :ای از دو منبع زیر برگرفته شده است های مربوط به اقتصاد جهانی و منطقه ی حاضر و داده ی آمار مقاله عمده .2

International Monetary Fund, World economic outlook: Uneven Growth: Short- and long-

term Factors, 2015. 

International Labor Organization, World Economic and Social Outlook, 2015. 

 .در نمودارهای داخل متن در ذیل هر نمودار به منبع آن اشاره شده است. در سایر موارد، منبع آماری در زیرنویس آمده است

 .(1040به نقل از دیوید هاروی، معمای سرمایه، ترجمه مجید امینی، نشر کالغ ).4

امریکایی را متفکران تحلیل سیستمی ـ جهانی و به طور مشخص جووانی اریگی  اصطالح قرن هلندی، قرن بریتانیایی، قرن.5

 .و افول هژمونی اشاره دارد. ن.ک ربه یک دوره ظهور و استقرا long century کار برده است در این جا قرن طوالنی به

Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, 

Verso (2010) 

1. Institute for the Study of the War, Syrian Opposition Guide, October 2015 

7. Patrick Cockburn, too week too strong, London Review of Books, 5 November 2015 

ی دوم  سال افسر کا. گ. ب. و در نیمه برای مثال، والدیمیر پوتین قبل از فروپاشی اتحاد شوروی به مدت شانزده .7

شرقی بود. بعد از سقوط دیوار برلین وی با سوزاندن مدارک کا.گ. ب. به  مأمور کا.گ. ب. در آلمان 1473ی  دهه

یلتسین و شهردار سن  او مشاور آناتولی سوبچک از نزدیکان بوریس 1443ی  ی اول دهه یمهبازگشت. در ن روسیه

 1447های فساد مالی به فرانسه گریخت( پوتین در سال  پرونده پترزبورگ بود. )سوبچک چند سال بعد در پی افشای

افراد به بوریس  ترین نزدیک ی سوبچک در انتخابات شهرداری سن پترزبورگ به مسکو رفت و از زمره و بعد از شکست

های جایگزین کا. گ. ب.( برگزید.  فدرال )از سازمان یلتسین وی را به ریاست سرویس امنیتی 1447یلتسین بود. در 

جمهوری  یلتسین شد و یلتسین از مردم خواست که بعد از او، پوتین را برای ریاست وی مدتی بعد نخست وزیر

فروپاشی اقتصاد شوروی طی این دوره، پوتین  در پی 1444گهانی یلتسین در سال انتخاب کنند. بعد از استعفای نا

جمهوری برگزیده شد. نخستین فرمان ریاست جمهوری که وی تصویب کرد  براساس قانون اساسی روسیه به رییس

شدت تحت  مالی به ی تعقیب قانونی رییس جمهور یلتسین و وابستگان وی بود که به سبب فساد گسترده فرمان عدم

سال تاکنون عمالً ریاست سیاسی روسیه را خواه در قالب  فشار افکار عمومی و نمایندگان دوما قرار داشتند. وی از آن

ی بیشتر  مداخله وزیر داشته است. در این دوره، به علت افزایش جهانی بهای نفت و نیز نخست رییس جمهور و یا

های سیاسی و اجتماعی شاهد محدودشدن  در حوزه بهبود یافت اما دولت در امور اقتصادی، وضعیت اقتصادی روسیه

 .ایم بوده های سیاسی و مدنی آزادی

 .برای شناخت وضعیت کنونی اقتصادی ـ سیاسی روسیه به منبع زیر ر.ک.9

https://zcomm.org/znetarticle/on-venezuela/


Alexander Buzgalin & Andrey Kolganov, “Russia and Ukraine: oligarchic capitalism, conservative 

statism & right nationalism” in Socialist Register (2016 

 برگرفته از سایت نقد اقتصاد سیاسی


