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دمقدمهوری مانناه کش: یادداشت پیِش رو به طور فشرده این پرسش را پیش می کشد که نقش و جایگ

هایران در کشاکش های مستمر بلوک های قدرت جهانی چیست و چرا؟ ماحصل این ستیزها و رقابت ها چ

؟ و سرانجام این کهگذاشته استتأثیراتی بر شکل و کارکرد دولت و مبارزات تاریخی ستمدیدگان بر جای 

وند؟گونه رهایی بخش چمبارزه یسوژه ها یا کنش گران  می باید با این ستیزها و پیامدهای آن ها مواجه ش

رانتأمل دررون رفت از بحیرهای باره ی مس این پرسش ها می تواند مقدمه ای باشد برای بازاندیشی درب

سیاسی-تاریخی ای که جامعه ی ایران به رغم مبارزات پرهزینه ی نسل های متوالی، همچنان در چنبره ی

 - و غیرانضمامی - به این پرسش ها در متن کوتاه حاضر،کلیآن گرفتار است. برای ارائه ی پاسخی 

تگاه های استداللی کمابیش روند کوشیده  ام یک تقل از دسای ممکن، مسا جومی وخودبسنده )تمفه

یزه ی۱نظری( را پی بگیرم تا مخاطب عام بهتر بتواند با موضوع اصلی بحث ارتباط برقرار کند. چرا که انگ

ایگشوده کماکان قدیمی، ولی پرسشنگارش این متن، ادای سهمی ست به یک ک در پی امضه این، ک

ساله ی ایران و چین و نیز با آغاز مذاکراِت احیای برجام، بار دیگر )موقتا( اذهان عمومِی۲۵معاهده ی 

رایؤثر بی مجامعه را به خود مشغول داشته است. درعین حال، باور دارم که تدوین هر استراتژی سیاس

بار کنونِی ایران، پیش از هرچیز مستلزم رویارویی و تعیین تکلیِف نیروهای سیاسِیفاجعه عبور از بحران 

ست.  پروبلماتیِک تاریخی فعاِل جامعه با این 

 به واکاوی مبانی تحلیلی و نظری این بحث هستند، مطالعه ی دو کتابچه ی زیر را پیشنهاد می کنم: مایل. به مخاطبانی که ۱

.۹۸، آذر کارگاه دیالکتیک- با نگاهی به خیزش های توده ای فرودستان«؛ درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت در جنوب جهانی»

   .۹۸، اردیبهشت منجنیق به خطرات عبور از نظام سیاسی حاکم بر ایران«؛ نتی امپآانکار خیزش دی ماه - درباره ی رویکرد چپ »
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. آمریکا آمریکاست: »اول آمریکا«، بعد بایدن!۱

همان طور که انتظار می رفت اشتراکات بنیادی سیاست های خارجی دولت ترامپ با سیاست های دولت

. وجه مشترک اساسی آنها نفی عملی منافع و خواسته ها و مبارزاتشده استنوظهور بایدن هرچه عیان تر 

وط۲مردم در جوامع »دیگر«ران مربا دولت ای، خاصه در جوامع پیرامونی ست. تا جایی که به رویارویی ب

رگاهی از بتفاده ی گهگمی شود، ترامپ با تکیه بر تحریم های حداکثری و تهدیدهای نظامی و حتی اس

حقوق بشر )با اشاره های کاسب کارانه به نارضایتی ها و اعتراضات مردم و دامنه ی سرکوب رژیم ایران( این

ق اینه به محض تحقهدف را دنبال می کرد که سران حکومت را پای میز مذاکره بکشاند. و روشن بود ک

هدف، همه چیز قابل چانه زنی می بود. بسیاری )برخی با ناراحتی و برخی با خوشحالی( بر این تصور بودند

 مشخِصماتکه دولت بایدن مسیر متفاوتی یا دست کم معتدل تری درپیش خواهد گرفت. به واقع، اقدا

 افراط  گری های ترامپ، نظیر چرخش به سیاست های قبلی درباره ی مهاجرت وبرخی ازبایدن برای تعدیل 

ر اینتغییرات اقلیمی، این گمان را تقویت کرده است. اما تعمیم زودهنگاِم این رویدادها می تواند بار دیگ

درتاختار قور در سدرک گمراه کننده )که با ظهور ترامپ تقویت شد( را ایجاد کند که گویا رئیس جمه

 برخوردار است؛ یعنی این درک که گویا اوبسیار باالیی )توان تعیین کنندگِی( فاعلیِتسیاسِی آمریکا از 

ران،ا ایه بت های او را. در رابطافع کالن، سیاسه مند؛ نیین می کنمصادیق منافع کالِن آمریکا را تع

امی،گردیدپنداشت متفاوت بودِن کارکرد بایدن از آنجا تقویت  که بایدن از آغاز تاکنون به جای تهدید نظ

اا همه ی این ها آیت. امبر مسیر دیپلماسی و ازجمله بازگشت به مذاکرات بر سر برجام پای فشرده اس

حاکی از آن است که بایدن در مقام مقایسه با همتای سلف اش، پای بندی بیشتری به منافع اکثریِت تحت

اران اساسردم« ایافع »مستم جامعه ی ایران خواهد داشت؟ پاسخ به طرز صریحی منفی است، چون من

 که خط سیرقاطعیهیچ جایگاهی در سیاست گذاری قدرت های بزرگ نداشته و ندارد، بلکه تنها معیار 

این سیاست ها را تعیین می کند، تامین آن چیزی ست که دولت های قدرتمند »منافع ملی« خویش

می خوانند؛ که به واقع منافع طبقات حاکم بر این کشورهاست. لذا بایدن هم به مانند سایر همتایان غربی و

رامپ(رخالف تشرقی اش ناچار است سیاست »اول آمریکا« را پی بگیرد، با این تفاوت که این مسیر را )ب

با رعایت اسلوب متعارف دیپلماسِی بین المللی طی می کند، یعنی ترجیحا آن را اصاًل به زبان نمی آورد. 

دات وریمی و تهدیارهای تحر فشدی پیش با چنانبوه شهروندان و نیروهای سیاسِی مستاصلی که ت

الرانی دنبا نگپروپاگاندای تهاجمی ترامپ امید بسته بودند )و از همین زاویه روند انتخابات آمریکا را ب

وعال وقکردند(، مایل به درنظرگرفتن رویدادهای مهم سرشت نمایی که پیِش روی آنها رخ داده یا در ح

رداد کخص یبود، نبودند. در این زمینه، در این مجال کوتاه، دست کم می توان از دو رویداد سیاسی مش

هارغ از هرگونا« )فکه اهمیت آنها برای فهم »سیالیت« سیاست خارجِی آمریکا حول محور »اول آمریک

اته توافقا بت پا زدن دولت آمریکت: یکی پشذیر اسداوری درباره ی خصایِل فردی حاکمان(، انکارناپ

تعمارِی دولترودرروِیپیشین با نیروهای دموکراتیک کردستان سوریه و رهاکردن آنها  میلیتاریسم نواس

روعپس ازاردوغان، ان و شناختِن طالبری، به رسمیت شه؛ و دیگیه و ترکیا روسی ب معامالِت سیاس

.جامعه ی خودی. در کنار حفظ شالوده های سلسله مراتِب قدرت و ثروت در ۲
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ه محلیچیزی »مذاکرات صلح« با آن برای »چینش« آینده ی سیاسی افغانستان. در هر دو مورد، تنها ک

یبوالت آستقیما از این تحه مسود کردمی بت ما و سرنوشته ها و نیازهت، خواسراب نداشاز اِع

الح« بذاکرات صداد، »متان. از این دو رویمی دیدند/می بینند: خواه در شمال سوریه و خواه در افغانس

 آتِی مربوط به ایران است. تعامالِت »سنخ نما«تری  برای تأمل درباره ی یاطالباْن نمونه ی تعمیم پذیرتر 

ت راوده اسرامپ گشدر ماه های اخیر شاهد آن بوده ایم که چگونه دولت بایدن مسیرهای ناتمامی که ت

ادامه می دهد؛ گیریم با ابزارها و شیوه هایی که متناسب با وضعیت کنونِی معادالت جهانی و شرایط

سیاسِی درون آمریکا، اندکی متفاوت با همتای پیشین او هستند. برای مثال، رویارویی با روسیه و جنگ

اقتصادی-سیاسی با ابرقدرت نوظهوِر چین با قوت تمام تداوم یافته اند )مگر گزینه ی دیگری هم برای

در زمینه ی بحران کرونا نیز دولت بایدن سیاستهمچنان که  ؛حفظ سیادِت جهانِی آمریکا هست؟!(

 دیگر ازجوامِع پیشبرِد بی اماِن »جنگ واکسیناسیون«، به قیمِت محروم سازِی ازطریقملی گرایی ترامپ را 

نرخ روزانه ی)بایدن اخیراً با افتخار اعالم کرده است که ن، با قوت تمام امتداد داده است دسترسی به واکس

ان استآن به ازای هر صدنفر - در آمریکا بسیار باالتر از نرخ کرونا -  تزریق واکسنتی(. 3در سطح جهح

شوند. برای مثال، دولت بایدن تر هم مسیرهای قبلی با تنظیماتی جدید دنبال می در مواردی ظاهرا جزئی

گرداندن آن به قدرت سیاسی )بر فراز و برعلیه خواست و منافع اکثریت مردمروند صلح با طالبان برای باز

اتیکی بامی-ژئوپولای نظه همکاری هان کد؛ همچنافغانستان، خصوصا زنان( را کماکان ادامه می ده

 نفوذ سیاسِی جهانِی آمریکا،بازسازِیعربستان و اسرائیل را. تنها تفاوت شاید در این باشد که بایدن برای 

اتر بزدیکِی بیشد راه نکه اینک بیش از همیشه از جانب رقبایش درمعرض تهدید قرار گرفته، می کوش

ایتاورد«هدن »دسه بایت کقدرت های اتحادیه ی اروپا را بیازماید. درعین حال، نباید از نظر دور داش

روش تهاجمی ترامپ را دست مایه ی پیشبرد هموارتِر سیاستی با همان ماهیت و اهداف )ولی در شکلی

هظاهرا معتدل تر( قرار می دهد، که این امر شامل دوستان و متحدان متعارِف آمریکا هم می شود؛ جایی ک

یراز موضع باالتری پی می گیرد )متحدان را رابطه با این دولت بایدن با تکیه بر دستاوردهای پیشین، نظ

تنظیمات جدیِد رابطه ی آمریکا با اسرائیل و عربستان(. 

ان دادنرای نشران، و بهم از این روست که دولت بایدن به عنوان یک سیگنال ویژه ی نمادین به دولت ای

اپیِش رودرجه ی »گشودگی« و »حسن نیت«اش در مذاکراِت ان را تات آبان اعتراض، شمار جان باختگ

ه آن همجان 3۴3 داده و بهجای ممکن با آمار و ارقام رسمِی دولت ایران تطبیق ت )کته اس فروکاس

 قابل چانه زنی و اغماض خواهد بود(. کمتر رویدادی می توانست معنادارتر و البته تکان دهنده تر ازبی گمان

ایتایْن نشان دهد که تنش ها و ستیزهای جهانی ماهیتا تعامالِت مقطعِی میان دولت ها هستند که درنه

ت مایه هایرفا دسردم صارزات مافع و مبدغه ها و منبه معامالتی مشخص ختم می شوند؛ و این که دغ

تندر، در۴تبلیغاتِی دولت ها برای افزایش وزن شان پیش از شروِع دوِر بعدِی »معامالت« هسان دیگ. به بی

 برای میانگین جهانی بوده است؛ شکاف میان نمودارهای زمانِی0.2  برای آمریکا در برابر0.9. این رقم در ششم آوریل معادل 3
(. منبعتغییراِت این دو رقم، از ماه ها پیش تاکنون همواره سیر صعودی داشته است. )

اتحادیه ی اروپا برای تقویت همکاری های اقتصادی و راهبردی با دولت ترکیه است، آن هم. نمونه ی ملموس دیگر، اقدام اخیر ۴
درست چند روز پس از آن که دولت اردوغان دو گام سرکو ب گرانه ی دیگر را به کارنامه ی سیاسِی تباه خویش افزود: یکی خارج شدن از

۴

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=USA~OWID_WRL


ردمقدرت ها و ُخرده -دولت هاهیچ یک از دوره  های »جنگ و صلح« ات مه حیان علی، جنگ مشترک ش

ه. برای مثال، در فروکش نمی کندفرودست فاز قبلِی رویارویی دولت آمریکا با دولت ایران شاهد بودیم ک

چگونه سیاست »فشار حداکثرِی« ترامپ عماًل فشارهایش به اکثریت فرودست جامعه ی ایران وارد شد؛ و

نیومی، فرافکابع عمتِر مندرعوض، دست دولت ایران برای بسط حداکثرِی قدرت اش، غارت هرچه بیش

ت ها وتر از سیاسه بیشابعیت هرچارجی«، و تمن خه »دشران زاِی داخلی بزمن و بحالِت ممعض

تِی۵خواسته های روسیه و چین - به زیان مردم - را باز گذاشتان  ناسیونالیس؛ و نیز با موجه نمایِی گفتم

ِته »بهشدولت بنیاد )»امنیت ملی«(، تقویت گفتمان  های ارتجاعِی »آمریکای نجات بخش« یا بازگشت ب

سلطنتی«، و خصوصا با تسهیل و تشدید سرکوب  اعتراضاِت مردمی و مخالفان دولت، درنهایت مسیر رشد

مبارزاِت سازمان یافته و مترقی در ایران را مختل ساخت. اینک دولت بایدن با عزیمت از این نتایج

ه می توان آن را »مماشاتت کرده اسه با دولت ایران آغاز کمشخص، فاز جدیدی را برای مواجه

د اینوبی مؤیده اند، به خان شد عیحداکثری« نامید. شواهدی که تا همین جا در سرآغاز این فاز جدی

بیته تثود و بد بران خواهپیش بینِی منطقی اند که ماحصِل این سیاست نیز به زیان اکثریت مردم ای

هرچه بیشتر قدرت استبدادی-نظامِی دولت منجر خواهد شد. در بازتنظیِم مکرِر مناسبات جهانِی قدرت،

ات وتی به رغم اختالفند )حمیت نمی شناسدولت های قدرتمند به جز دولت ها بازیگران دیگری را به رس

هردد کجل گان مسستیزهای محتمِل متقابل(؛ مگر آن که شکنندگی و سقوط احتمالِی یک دولت چن

ضرورت تقویت یا برساختِن یک »آلترناتیِو« مناسب را پیِش روی قدرت ها قرار دهد. یک تحلیل گر دولتی

وصر )درخصزاره ی زیوبی در گا را به خدرت ها و خرده -دولت هایاالت متحده این بازی »برد-برِد« ق

اماًلرابطه ی دولت جدید آمریکا با حاکمان سعودی( خالصه کرده است: »منافع ما در بسیاری از موارد ک

«.6همسو است و دلیل آن واقعاً این است که هر دوی ما قدرت هایی در جهت حفظ وضع موجود هستیم

. ستیزها و اتحادهای ناموزوِن قدرت ها و ُخرده  دولت ها2

یزهمه ی آنچه گفته شد قاعدتا باید ما را به این نتیجه برساند که فارغ از ادبیات و نمایش های تحریک آم

و پرهیاهوی ترامپ و برجسته کردن پوپولیستِی شعار »اول آمریکا«، همین شعار در عمْل راهنمای حرکت

وره رئیس جمهت. و این کهمه ی رهبران آمریکا و سایر دول قدرتمند )»اول کشور ایکس!«( بوده و هس

اکِمیک کشور قدرتمند تراتژیک طبقه ی حافع کالن و اسارچوب کلِی مندرنهایت نمی تواند خارج از چ

ی مکرر. به این ترتیب، تاکیدات 7کشورش حرکت کندو بایدن بر صلح و حقوق بشر و دموکراس  کوفایی   ش

زبدور حکم انحالل حری، صود؛ و دیگناخته می شتانبول شیون اسام کنوانسکنوانسیون منع خشونت علیه زنان که از قضا به ن
دموکراتیک خلق ها )پس از آزمودِن سایر شیوه های سرکوب علیه این حزب(. 

. دولت ایران عماًل به مزدور منطقه ای روسیه )و بخشا چین( برای پیشبرد جنگ های نیابتی و منافع ژئوپولیتیکِی این کشور علیه۵
ت هایرای سیاسران در اجا دولت ایه گویبلوک آمریکا بدل شده است؛ ولی در سطح پروپاگاندای سیاسی چنین قلمداد می شود ک

تهاجمی اش در خاورمیانه فاعلیت تام داشته است/دارد.

6. David Rundell: Can Biden Really Shrug Off the Saudis? Interviewed by Cailey Griffin , Foreign Policy, 
March 5, 2021.

: کمتر از یک سال پیش از آنکه نمایندگان جیمی کارتر با نمایندگانباشد مثال تاریخی هم در این زمینه می تواند درس آموز . یک7
خمینی وارد گفتگو شوند تا سمت وسوی آتی تحوالت انقالبی ایران را با منافع جنگ سردِی آمریکا هم خوان کنند، کارتر در ضیافت

کریسمس در کاخ محمدرضاشاه گیالس شرابش را به سالمتی شاه ایران و دوستی پایدار ایران و آمریکا باال برده بود. 
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رامپ داقتصادیر سطح جهان، صرفا پوششی ست برای انکاِر هم پوشانِی ساختاری دستور کار کلی اش با ت

)و اوباما و بوش و غیره( در جهت پی گیری سیاسِت »اول آمریکا«. و همین امر به وضوح در مورد رهبران

ایامپریالیستی قدرت هایسایر ادی در کانون هد اقتصه درخت رشا کا از آنجد. امدق می کن نیز ص

سرمایه داری نمی تواند بدون تشدید استثمار و نابودسازِی فزآینده ی طبیعت و سرکوب کارگران و

فرودستان در اکثر کشورهای جهان شکوفا )تر( شود، بایدن و همتایانش خواه ناخواه »ناچارند« خالف

همنافع اکثریت مردم در جوامعی مثل ایران عمل کنند. به لحاظ آرایش قوای تاریخی هم، تقسیم جهان ب

تلزممستمرمناطق نفوذ قدرت های امپریالیستی و کشمکش های ا، مس قدرت ها بر سر حدود این قلمروه

در سال هایقاطعیت آنها برای پیشبرد اهداف شان با هر هزینه ی انسانی ممکن است؛ کشمکش هایی که 

ای اخیر، هم به دلیله مرزهدن بر نزدیک شه در اثرشد دامنه و شدِت بحران  های سرمایه داری )ازجمل

و هم به دلیل عرض اندام امپریالیست های نوظهور آشکارا شدت یافته اند. در کنارتحمل پذیرِی طبیعت( 

دنواین ها، مسلما عوامل تاریخی ای نظیر غیاب سازمان ها و جنبش های توده اِی چپ ترقی، کم فروغ ش م

 جهانیمقیاِسآرماِن جامعه ی بدیل یا باورپذیرِی آن، و افول دموکراسی و احیای راست گرایِی تهاجمی در 

 بر فرودستاِن جوامع پیرامونی را تسهیل و تشدید کرده اند. پیامدهای دهشت بارستم و استیالنیز روند 

هجنگ های نیابتی در سوریه و یمن نمونه های زنده ی گویایی از تشدید این کشمکش های امپریالیستی ب

امِیه دولت نظهزینه ی مردمان دیگر هستند. نمونه ی تازه تر، رویدادهای جاری در میانمار است؛ جایی ک

. ۸تحت الحمایه ی چین )و روسیه(، پیش چشم جهانیان معترضان را در خیابان سالخی می کند

اکش هایبا این مقدمات، نکته ای که این نوشتار قصد دارد آن را برجسته نماید آن است که در این کش

هویش بادِی خک و اقتصداف کالِن ژئوپولیتیبرد اهجهانِی سلطه، بلوک های قدرت  جهانی برای پیش

انه نخبگدرت، بلکد قهم پیمانان منطقه ای نیاز دارند، که این ها نه مردم پراکنده و سازمان نیافته و فاق

 یا صاحبان قدرت در سطح ملی هستند. اساساً بخش مهمی از کشاکش هایپیرامونیسیاسِی دولت های 

جارِی قدرت ها، متأثر از رقابت های کالن  نگِر ژئوپولتیکِی آنان، معطوف است به تامین هم پیمانِی )مباشرت

؛ دولت هایی که اکثرا به لحاظمحتمل آنهااقتصادی-سیاسی( دولت های ملی، و یا مواجهه با نافرمانِی 

انی،اریخی-جهپهر تد و در سکننده دارنسیاسی خاستگاه و ماهیتی غیردموکراتیک و سرکوب گر و ش

دایت می کننددگی و هانی را نماینازار جهده در بپس ادغام شده و سادهایی الحاق ش. این۹اقتص

ته  است که افعی مشخص هم بستلزمادغام شدگی با کارکردهایی معین و منظ و تداوم آنها مسحف

انده اند، ۵۰۰. در همان حال که نظامیان میانمار بیش از ۸ورایدولت  نفر ار معترضان را در خیابان ها یا زندان ها به قتل رسچین در ش
ارترا تعدیل می کند تا به جای  چیان کودتاِعلیه دولت نظامیپیشنهادی ی  امنیت قطعنامهرگعبارت »مان«، عبتن معترض »کش

م روزمعترضان« درج گردد. دولت روسیه هم در اوج روزهای سرکوب خونین، ضمن حضور نمادین )در کنار نماینده ی چین( در مراس
(، به قدرت های رقیب هشدار می دهد کهز معترضان کشته شدندده ها تن اارتش در میانمار )هفتم فروردین، که در همین روز هم 

هد کتشدید تحریم ها علیه دولت نظامی میانمار به جنگ داخلی منجر خواهد شد؛ به بیان دیگر، این پیغام تهدیدآمیز را ارسال می کن
برای تکرار تراژدی سوریه آمادگِی کامل دارد.  

درمعنای کالسیک کلمه و در محدوده ی یک واحد ملی،. ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه دارانه لزوماً اقتصاد یک کشور را ۹
سرمایه دارانه نمی سازد، بلکه بسته به شرایط انضمامی -تاریخی هر جامعه ی معین، فرایندی پرشتاب یا تدریجی به سمت رشد و غلبه ی

ال، ا این حیرد. بکل می گرزمینی شایمولفه های اقتصادی سرمایه دارانه بر مولفه های پیشاسرمایه دارانه در آن واحد ساین دولت ه
وعرا ایفا می کنند، بلکه  از کارکردهای اساسی یک دولت متعارف سرمایه داری شماریپیرامونی درنهایت نه فقط در سطح داخلی مجم

رمایهعاملیعملکرد آنها انی سای جها کانون هلی آن طبع ضروری برای تداوم چرخه ی جهانِی انباشت سرمایه است )که مقصد اص
شکل تجلی دولت سرمایه داری در در تحلیل نهایی نمایندگان سیاسی نظم جهانی سرمایه دارانه و یا این دولت هااست(. به همین دلیل، 

 هستند. جوامع »جنوب جهانی«
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طوحپاسدارِی این دولت ها از مفصل بندِی سیال این ادغام شدگی  و تأمین ملزوماِت داخلِی تداوِم آن در س

ده ی اقتصادی-سیاسی ستهم بسته یتگی فزآیندگی، وابس؛ خصوصا که یک پیامد شاخص این ادغام ش

داوم نظماقتصاد بومی به اقتصاد جهانی ست. از این رو، رای تا باختارِی مهم این دولت هیک کارکرد س

دگیجهانی، سرکوب سیستماتیِک مقاومت های طبقات و اقشاری ست که از ماهیت و فرآیند این ادغام ش

د.نظمدر د/می بیننیب دیده انانجی گِر آن آسومِی میدرت ب جهانی و نیز از کارکردها و سیاست  هاِی ق

ه درعین حال،ی ازایفا نخبگان سیاسِی حاکم به دلیل مجموع کارکردهایی کان در بخشد، توام می کنن

منافع اقتصادِی این ادغام شدگی سهیم  می شوند، یعنی به سهولت از انحصارگرایی سیاسی به انحصارگرایی

ه، افزایِشاقتصادی می رسند. پیامدهای این وضعیت برای کارگران و مزدبگیراِن فرودسِت جوامِع مربوط

اینک با غارت و چپاوِل سازمان یافته همراه می شود؛ حال آن که این تبعاتدامنه ی استثمار است که 

ان(،به سهولت مول آنانِی جهان شتوسط قدرت های جهانی نادیده گرفته می شوند )به رغم داعیه های انس

ِیرکای سیاسرِد این شه عملکیاِل آن، باِت سل ملزومود و تحمیچراکه آن ها برای حفظ نظم موج

. ۱۰خودکامه  وابسته اند

یرامونیبای پانی، دولت هه موجب ضرورت های عام و »مزایا«ی خاِص ادغام شدگی در نظم اقتصادی جه

ویش تگی برای حفظ ثباِت اقتصادی-سیاسِی قلمرو حکومتی خده   وابسداوم این رابطه یای   فزآینه تب

ایه تحریم هت کت از همین جاسد. درسانی می یابنکارکردی یا همانا میانجی گری اقتصاد ملی و جه

وند.وارد بازی برخی از این دولت ها محتملاقتصادی همچون حربه ی نیرومندی علیه نافرمانی های  می ش

د،ذف نمی کننبا این  حال، این تحریم ها لزوما یک واحد اقتصادِی ملی را به کلی از مدار اقتصاد جهانی ح

وارهدرت همانی قای جهچون جدا از »تادیبی «بودِن آنها، رقابت های اقتصادی و سیاسِی میان کانون ه

 پیوند حداقلِی خویش با اقتصاِد جهانی را حفظتحِت مجازات تا دولت های فراهم می سازندمفرهایی 

د جلبنمایندواره نیازمنه هم. بنابراین، در مناسبات حاکم بر جهان معاصر، حاکمان دولت های خودکام

انی ویاِل جهاریخِی سرایط تا شب بند متناستند و می کوشپشتیبانِی کانون های قدرت جهانی هس

اهدهاز بلوک های قدرت جهانیمنطقه ای و داخلی، زیر چتر حمایت یکی دین ترتیب، مشد. برار گیرن ق

یرامونیمی شود که گرایش  ساختارِی دو سویه ای برای هم پیمانی و همکاری بین دولت های خودکامه ی پ

ایه معنویگی به هیچ رو به این دوسردد کان گد خاطرنشود دارد. بایو قدرت های مسلط جهانی وج

رخیایت، بافت این حمعیف تر در ازای دریور ضه دولت کشت؛ بلکهم ارزی یا برابرِی این رابطه نیس

ه ایشطبعاتعهدات نابرابر را می پذیرد یا اصطالحا به یک رابطه ی »نواستعماری« تن می دهد، ک هزینه ه

انبه یآنرا مردم رِی دوجانی و نفع بت از هم پیم کشور می پردازند )پس رابطه ی نواستعماری، عبارت س

اسطبقات حاکِم دو کشور در برقراری یک رابطه ی استثماری بین اقتصادهایی تماماً نابرابر(. ر این اس،ب

روزان امشاید بتوان تصویر گویاتری از دالیل روند فزآینده ی میلیتاریزه شدن کشورهای خودکامه در جه

ردمالف(ترسیم کرد: انب م امکان سرکوب موثر مقاومت های اجتماعی-سیاسی و مبارزاِت طبقاتی از ج

یک شاخص وابستگِی قدرت های جهانی به کارکرد سرکوب گرانه ی دولت ها  ی پیرامونی، سرکوب نیروهای چپ و جنبش های. ۱۰
طح رشد باالتریاریخی - از سضدسرمایه داری ست: هرچه این نیروها و جنبش ها در یک جامعه ی معین - در اثر مجموِع تحوالِت ت
ارکرده این کبرخوردار باشند/گردند، سرکوب آن ها برای حفظ نظم موجوْد ضرورت بیشتری می یابد و به تبِع آن، وابستگِی قدرت ها ب

ُخرده -دولت ِ مربوطه نیز بیشتر می شود. 
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وع تریبومِی دوام مناسبات اقتصادِی جهانْی فرودستی که تامین ملزوماِت تر و متنهر دم هزینه های بیش

انب(را بر آنان تحمیل می کند؛ ا هم پیمانالف یتِی مخوک امپریالیسارهای بل امکان رویارویی با فش

ر؛ واِن بزرگ تافع هم پیمانابتی، درجهت منمنطقه ای  آن و آمادگی برای پیشبرد انواعی از جنگ های نی

 کمک به اقتصاد تسلیحاتی قدرت های امپریالیستِی هم پیمان. چرا که طی سالیان دراِز عروجج(سرانجام، 

ادک اقتصق یاقتصادی و استیالی سیاسی ِ این قدرت ها، حفظ و ارتقای جایگاه جهانِی آن ها نیازمند خل

الیِتبه تداوم  که پویایِی کل چرخه ی اقتصاددرهم تنیده با اقتصاد تسلیحاتی-نظامی بوده است، طوری فع

لیحاتیای تساقتصاِد تسلیحاتی-نظامْی وابستگی یافته است؛ ضمن این که رشد و بهبود دایمی فناوری ه

 اقتصاِد تسلیحاتی-نظامی ست )مثال های شاخصی ازپویایِی حفظ برترِی نظامی بر رقبا( نیز مستلزم برای)

تکهلمقدرت هااین ا،۱۱ - بنا به گزارش های سالیانه ی »مؤسسه ی تحقیقات صلح اسد از آمریک« - عبارتن

 و اخیرا چین(. آلمانروسیه، فرانسه، انگلستان، 

انی، هسته ییاری از کشورهای پیرامونِی نظم جهبر مبنای این تحلیل، روشن می گردد که چرا در بس

تقیماًاد دولت مساصلی قدرت سیاسی-اقتصادی در اختیار نظامیان است، فارغ از آن که شکل صورِی نه

درت ز قده در وهله ی نخستنظامی باشد یا نباشد. چرا که این شکل از تمرکل بندیبرآموع مفص از ن

اختارِیتاریخِی این کشورها با  نظم جهانی ست، که ای سِق تحمیلِی کارکردهرای تحقبه این دولت ها ب

ابع۱۲ا می کندطویژه ای اعاِت نظم جهانی، اختیارات و امتیازواحد ملِی مربوطه در . درعین حال، تمرکز من

درت هایقدرت سیاسی-اقتصادی-نظامی در کشورهای پیرامون، محصول تاریخِی رقابت ها و ستیزهای ق

انیه هم پیماندرت بجهانی )در بافتار جنگ سرد و پساجنگ سرد( است، که در پاسخ به نیاز بلوک های ق

دایش و تولید انبوه اینچابک و قاطع و »قابل اطمینان« شکل گرفته است. بدین معنا، فرآیند پی

دولت های خودکامه،  بی شباهت به نوعی فرگشت داروینی در سپهر مناسبات قدرت جهانی نیست.

رب،دولت ایرانچرا به  همین ترتیب، تحلیل فوق روشن می دارد که وک غادی بل در اثر تحریم های اقتص

یگانه بازیگر و چرا نهاد سپاه پاسداران به  جایگاه گردیدهرچه بیشتر به  دولتی نظامی -امنیتی مبدل 

. تعیین کننده ی سپهرهای اقتصادی و سیاسی ایران فرا روئید

(. SIPRI, Dec. 2020 )این گزارش. برای مثال رجوع کنید به ۱۱

ردد. این۱۲. در سطح حقوق بین الملل این اختیاراِت ویژه ، ازجمله در قالب آزادی عمِل هر دولت در محدوده ی امور داخلی بیان می گ
تمی شوند. متوسل بداندولت های خودکامه ای مثل ایران مکرراً خصوصا همان اصل یا عرف حقوق بین الملل است که  اینک درخواس

احترام به حق تعریف شده ی »عدم مداخله در امور داخلِی کشورها«، به وضوح نشان می دهد که دولت های پیرامونی دولت میانمار برای
 »حق سرکوب و کشتار داخلی« برای آن هااگر تعریف شده ی خویش در نظم جهانی را به انجام برسانند، کارکردهاینمی توانند 

اقض تلخی!(،ه تنا« )چان »دولت هذاکراِت »بین المللِی« میرا در مه چد کبه رسمیت شناخته نشود. همین مساله توضیح می ده
اوی دولت هر از سع، نقض  حقوق بشمساله ی نقض  حقوق بشر صرفاً جایگاهی تزئینی و کارکردی ابزاری و تماماً متناقض دارد. به واق

ای خودسرانه یا از سِر زیاده رویپدیده ای رایآنها نیست، بلکه بخشی ضروری/ساختارِی از کارکردهت. بظ نظم جهانی سرای حف ب
وان رامثال، در روزهای اخیر، دولت ایران به موازات آغاز مذاکرات پراهمیت احیای برجام چندین زندانی را در ارومیه اعدام کرد؛ دو ج
ادرانرد؛  متگیر کرد را دسالین کایی و فعهروندان بهر از شدر خوزستان )شهر شوش( با شلیک مستقیم به قتل رساند؛ ده ها نف

 بی آن که کمترین واهمه ای از تأثیرات این ها بر روند مذاکراِت پیِش روموارد متعدد دیگر، را دستگیر کرد و ۹۸جان باختگان آبان 
 برآوردش بنا بر جمیع تجربیاتش درست بود: کمترین خللی به روند این مذاکرات وارد نشد!البتهداشته باشد؛ و 
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 سلطه در جوامع پیرامونیتأثیرات نظام جهانی بر گذرا. مروری 3

هفعالیتسرمایه به طور عام میل درونِی مفرطی به گسترش قلمروی ا بات آن بن خویش دارد و تداوم حی

رمایه هایه سال آن کت، حتره ای جهانی سرِک آن در گسوذ و تحدالیل و شواهد بسیاری نیازمند نف

ت،اریخی سرمایه داری سترش تد گسده از فرآینمشخص بنا به دالیل تاریخی-انضمامی که بخشا برآم

تیبانِی »دولت ه پشا باز آنها در نیودی«خاستگاه و تکیه گاه و عالیقی ملی دارند که خصوصودخ نم

می یابد. این تضاد ژرف، بنیان پیدایش ستیزهای امپریالیستی ست، که وقوع دو جنگ جهانی و صدها

ایجنگ کوچک تر شاخص ترین نموِد آنهاست. اما تداوم رابطه ای چنین ستیزنده ممکن نیست، مگر راه ه

ه ۱3هم سازی نیز گشوده بمانند و کاربست آن ها مرسوم و میسر باشدت کاز یک سو. دلیل این امر آن اس

، سوی دیگر درنهایت پیوند وثیقی با تداوم وضع موجود دارد؛ و از کانون های سرمایه داریحیات همه ی 

ارخی حوزه هوفقیت در بب مه کسد کان متنوع  انتی چندرت های امپریالیسیری   قحوزه  های درگ

انیدرت های جهخواه ناخواه نیازمند انعطاف  یا عقب نشینی در حوزه  هایی دیگر است؛ و بدین معنا، برای ق

داول از توافقی هیچ معامله و ذیر و متی گریزناپاِت آنهاستتابو نیست، بلکه بخشال،مواجهرای مث. ب

ربه رغمکافی ست به یاد بیارویم که  شدت  یافتِن رویارویی های سیاسِی دولت های چین و آمریکا، اقتصاد ه

 یک نگاه تاریخِی کالن نگر معلوم می گرددبنابراین، بادو کشور به شدت درهم تنیده و وابسته به یکدیگرند. 

که ستیزها و هم سازی  های قدرت های جهانی بخشی ناگزیر از مناسبات قدرت در دنیایی ست که بر پایه ی

ارزش ها و سازوکارهای سرمایه دارانه شکل گرفته است. 

وجبان دارد( مای جهواقعی  و خطیربودن این ستیزها )که درنهایت ریشه در محدودیت منابع و بازاره

جوامع پیرامونی را صرفاً ابژه ها و ابزارهایی برای پیشبرد نبردهای حیاتی تریقدرت های جهانْی می شود تا 

ارجیت های خا سیاسته بکه درگیر آن هستند تلقی کنند. در عین حال دیدیم که ناسیونالیسِم هم بس

اکم درافع طبقه ی حاظت از منرای حفدولت های قدرتمند )»اول کشور ایکس«( ابزاری ست ضروری ب

ازا آغه بانی )کبات جهلطه در مناسسرزمین »خودی«. در سوی دیگر، واقعیِت دیرپای نابرابری و س

دوره ی استعماِر سرمایه دارانه سیر صعودِی پایداری یافت(، برای بخش بزرگی از فرودستان جهان

پیامدهای رنج بار و فالکت باری داشته است. این امر، در درون جوامع پیرامونْی واکنش های مخالفی را

نسبت به مساله ی سلطه و نابرابری - در روابط میان کشورها - برانگیخته  است، که در هر جامعه ی معین

أثیراته تات آن جامعر حیاریخی بمعموالً در تقابل با قدرت هایی تجمیع می یابند که در یک مقطع ت

دایِش تحمیلِی دولت -ا پیاهِی ملی« بِد »خودآگمستقیم بازدارنده ای داشته اند/دارند. سرآغاز این فرآین

املت های جدید در بسیاری از جوامِع پیرامونی )عمدتا در نیمه ی اول قرن بیستم( مقارن بود که مشخص

با کاربسِت عناصِر گفتار ضداستعماری همراه بود. اندکی پس از استقرار و تثبیت دولت های ملی در جهان

دهاید و پیامکار شه آشتاوردهای مدرنیتدالت و آزادی و دسراری عا در برقامی آن هپیرامونی، ناک

. از زمان کشف و کاربسِت نمونه واِر بمب هسته ای و سپس مسلح شدن قدرت های جهانی به آن، ستیزهای دایمی و ناگزیر۱3
،به همین ترتیب. مفصل بندی گردیدراه  های هم سازی )مصالحات محدود و موردی و موقت(  هرچه بیشتر با قدرت های امپریالیستی

 »جنگ  نیابتْی« یکی از آنهاست.، کهجنگ ها و ستیزهای مستقیم تر آنان نیز مجاری تازه و متنوعی یافته اند
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ِیادی-سیاسشکل گیرِی سرکوب گرانه  ی این دولت -ملت ها و سپس ادغام نواستعمارِی آنها در نظم اقتص

محاکم بر جهاْن دامن گیِر اکثریت فرودستان گردید. از این پس، گفتار ضدسلطه ی خارجی و ناسیونالیس

یازمان های سیاسردمی و سای مافت: یکی جنبش هایز یاماًل متممندرج در آن دو حامِل تاریخِی ک

دتاانی )و عملطه ی جهام سابی از نظاپوزیسیون که استبداد و ناکارآمدی و فساِد دولِت مستقر را بازت

هته به بسبرآمده از بخش معینی از بلوک های قدرت جهانی( تلقی می کردند؛ و دیگری، گفتار دولتی ک

آن که به کدام قطب امپریالیستی حاضر نزدیک تر باشد، از گفتار ناسیونالیستی برای فرافکنی مشکالت

رفت. در نیمه یره می گکشور به دشمنان خارجی و بسیِج سیاسی بخشی از مردم و سرکوب مخالفان به

دوم قرن بیستم، »ناسیونالیسم دولت-ملت های ضعیف« از مناسبات و قطب بندی های جنگ سرد تأثیرات

ه اینتی معین، دو وجبسیاری گرفت. بسته به نزدیکی یا دوری یک دولت خاص به یک قطب امپریالیس

د.ل بندی می گردیم مفصرمایه داری و سوسیالیسناسیونالیسم با روایت های موجود از ایدئولوژی های س

ت، روایترب قرار داشا-غوک آمریکخص تحت حمایت بلک کشور مشبرای مثال، درصورتی که ی

ناسیونالیسم دولتی با ادبیات متعارف بورژوایی و گفتار ضدکمونیستی مفصل بندی می شد؛ حال آن که،

ت. همینرب( داشا )و غم آمریکا امپریالیسدیت بناسیونالیسم مخالفاِن دولْت گرایشی نیرومند به  ض

وکا بلوروی یایت شجهت گیری های متعارض، به طور عکس در مورد کشوری صادق بود که تحت حم

شرق قرار داشت. 

وع کلیه نرورش ستعد په، مسوجود این بستر تاریخی در دولت-ملت های کمابیش نوظهور خاورمیان

ایدئولوژی ضد سلطه ی خارجی بود که به رغم عزیمت از عنصر دغدغه ی ملی یا بومی، به شیوه  های

ِی ملهم ازری-سیاسا فکا منطقه ای( و المان همتفاوتی با سایر مصالح فرهنگِی موجود )در سطح ملی ی

هجریانات تاثیرگذار جهانی درهم تنیده شدند و در پیوند با تحوالت داخلی و نیز منافِع طبقاتی اقشاری ک

ادریز نجامعه ی هدف یا پشتیبان آنان بودند خط سیرهای متفاوتی یافتند )گرچه اشکاِل ترکیبی آن ها ن

انبود(: ناسیونالیسم متعارف؛ مارکسیسم؛ و اسالم گرایی. ظهور این گرایش های سیاسی و مادیت یابی آن ه

اارویی یه رویدر قالب سازمان ها و جنبش های توده ای معین، دولت ها و قدرت های جهانی را نیز ملزم ب

تعامل با آن ها ساخت، که این امر در اشکال و درجات مختلف سرکوب، یا مهار و هدایت، و همکاری

ایایر جریان ها سه دولت یاری علیرم فشتجلی می یافت )این همکاری عموما یا معطوف به ایجاد اه

کننده ی دولِتعیت شا وضه برای مواجهی بسیاسی بود و یا معطوف به شکل دادن به آلترناتیو سیاس

دل۱۴مستقر(. درنهایت، هیچ یک از این گرایش های سیاسی یادشده - حتی زمانی که به قدرت دولتی مب

هد، حال آنکه کننانِی سلطه عرضباِت جهشدند - نتوانستند بدیلی برای محدودسازِی تاثیراِت مناس

دهای بومی/داخلی نظمالفت و مبارزه با پیاما مخخاستگاه  مادی-تاریخِی شکل گیری و پیدایش آن ه

جهانی بود. بررسی و فهم دالیل این ناکامی، پیوند نزدیکی با بحث حاضر دارد. افق سیاسی کالنی که این

گرایش ها دنبال می کردند، در وهله ی نخست تشکیل دولت -ملت هایی مستقل بود که بتواند برکنار از

. عروج جریان اسالم گرایی خمینی در سال های آخر حکومت پهلوی نمونه ی بارزی ست از این پدیده که چگونه یک جریان سیاسی۱۴
می تواند ابژه ی هدایت و همکاری از جانب قدرت های جهانی برای تعقیب اهداف راهبردی معین قرار گیرد. نمونه یریشه دار داخلی 

ً مخالف آن، نفود سیاسی حزب توده و رویکرد ابزاری دولت شوروی به این نیروی سیاسی بود.   دیگر، و ظاهرا
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م اندازینین چشا چنفوذ بیگانه، مصالح یا ارزش های مورد نظر خویش را در سطح ملی محقق سازد. ام

بسیار متناقض بود/است؛ چون گسترش جهانی سازی سرمایه داری و الحاق-ادغاِم هرچه بیشتر اقتصادهای

ادملی در اقتصاد جهانی، دروهله ی نخست به معنای وابستگی اقتصادِی فزآینده ی واحدهای ملی به اقتص

ه ازاریخی، کول تازی جهت این تحه وارونه سجهانی و لذا تبعیِت بیشتر از نظم جهانی بود. حال  آن  ک

ود،ه بف پیش رفتاواخر قرن نوزدهم کلید خورده بود و در سراسر قرن بیستم با فراز و نشیب های مختل

ابیشزرِگ کمادهای بتی اقتصه حود کبه هیچ رو در توان یک کشور نبود. اساسا بنا بر همین دلیل ب

غیرسرمایه دارانه ی شوروی و چین )که راه رشد ناسیونالیستِی »اقتصاد ملی« را با داعیه های سوسیالیستی

امویش را در ادغتگارِی ملِی« خدند و راه »رسرمایه شتزئین می کردند( نیز درنهایت تسلیم منطق س

عریان در بازار جهانی ُجستند. بنابراین، پافشاری بر استقالل ملی، در شرایطی که عماًل گریزی از ادغام در

موان تجسانی به عنبازار جهانی نبود/نیست، معنایی نداشت/ندارد جز ضدیت با بخشی از قدرت های جه

ه۱۵سلطه ی جهانی و همزمان، پذیرش تابعیت بلوک قدرت مخالفدار برایش دولت مر، گ. از سویی دیگ

دگرگونی سیاسی، مستلزم جدایی فزآینده از مردم فرودست و تشکیل نهاد قدرتی بر فراز آنان بود/ است؛

ار همه یای آن )درکنو جایی که این نهاد قدرت سرانجام در قامت دولتی جدید متولد شود، تثبیت و بق

ازیتان، یک دست سی از فرودسد سیاسعوارِض ساختاری ادغام در نظم جهانی( مستلزم تشدیِد خلع ی

فرهنگِی جامعه، و نیز قطع پیوند با مبارزات مردم منطقه و برنشاندن »هویت ملِی« خویش در برابر آنان

است. 

ت،ل اسدر این میان، پیدایش و رشد سریِع اسالم گرایی بنیادگرا در خاورمیانه یک مورد ویژه  و قابل تأم

امگرچه استثنایی بر روند یادشده نبود. بر بستر پیامدهای تنش زاِی تشکیل تحمیلی دولت -ملت ها و ادغ

ناموزون در نظم جهانی، اسالم گرایان با تکیه بر گسترش فالکت و نارضایتی های عمومی و با بهره گیری از

نت ها وا سربی بباورهای مذهبی اکثریت این جوامع، خاستگاه این مشکالت را تقابل فرهنگ و تمدن غ

وم »امتول مفهای ملی حر از مرزهی فراتارزش های اسالمی را معرفی کرده و حتی کوشیدند جنبش

امانی ادغدرت جهاسالمی« ایجاد کنند. اما در نهایت آنان نیز به بدترین شکل ممکن در سازوکارهای ق

باتط مناسشدند و خود به ابزارهایی سهل الوصول )درخدمت یکی از بلوک های قدرت موجود( برای بس

سلطه در خاورمیانه مبدل شدند که ماحصل آن بسط بی سابقه ی ستم بر مردم این جوامع، جنگ و کشتار

دترقی، رشی مات سیاسذف جریانعیف و حرهنگی، تضو ویرانی و آوارگی، ویرانِی منابع طبیعی و ف

گرایش های واپس گرا و تشدید خصومت های مذهبی و قومی میان ملت ها و جوامع همسایه بود. 

در همین راستا، برای مثال، این فرضیه به لحاظ منطقی نمی تواند چندان غیرمعقول باشد که سرسپردگی راهبردی ایران به روسیه. ۱۵
به عنوان سپری در برابر فشارهای بلوک آمریکا )و ازجمله جمله کسب حمایت روسیه برای دستیابی به فناوری هسته ای(، پیوندی با
انفعال مطلق دولت ایران درخصوص سهم این کشور در منابع گازی و نفتی عظیم دریای خزر داشته است؛ گرچه داوری درباره ی

صحت آن نیازمند بررسی داده ها و اسناد تاریخی ست. 

۱۱



. جمع بندی: کارگران و بی قدرتان جهان، متحد شوید!۴

ات ا ؛ نیستبخشبنا بر آنچه گفته شد، شاید روشن شده باشد که هیچ دولتی نجه دولت هاالِت بلکاتص

ابراین،بنیادی قدرِت الزم برای دوام و استحکام مصالح و مناسبات تند و بننظم جهانِی سرمایه دارانه  هس

هبخشی اساسی از معضل اند، نه بخشی از راه حل. تنها نیروی نجات بخش، فعلیت یابی بالقوگی هایی ست ک

در گستره ی ستمدیدگاِن این نظم جهانی بازآفرینی می  شوند و این گستره ی بس ناهمگونبه طور مستمر 

وق یک جبهه به سمتانسانی را هرچه بییشتر ا و سد. تحلیل هات می دهنی جریانای سیاسرهیافت ه

هی را بر سیاسبورژوایی و گرایش های راست گرا که  بنا به روش شناسی مرسوم خویْش فاعلیت اصلِی ام

ازند؛ چونگفت زده نمی سا را شدولت ها و خصوصا به دولت های کانونی سرمایه داری واگذار می کنند، م

دیا تردیودِن آن هانیت و ازلی بپیش فرض آنان ضرورت حفظ شالوده  های نظم موجود است که در حق

ندارند. ولی حق داریم شگفت زده و حتی برآشفته شویم اگر گرایش هایی با داعیه ی ضدیت با سرمایه داری

نیز فاعلیت دگرگونِی سیاسی را به دولت ها ببخشند. متأسفانه این پدیده نه تنها وجود دارد، بلکه رهیافتی

هازه ای گرفتان تدیرآشنا در سنت فکری-سیاسی چپ است که امروزه بنا به مجموع شرایط تاریخی ج

است. حاملین این رهیافت - در بهترین حالت - میراث دار رویکرد ضدسلطه ی غالب در دوره ی جنگ سرد

مهستند که نیازهای ایدئولوژیک و سیاسی بلوک امپریالیستی شوروی را تأمین می کرد و همزماْن با خش

دیرین ناشی از تحقیر ملی در اثر سلطه ی خارجی به خوبی مفصل بندی می شد. این رهیافت در همان حال

م می جست/می جوید، مفهومدیت با امپریالیسرفاً در ضکه هویت سیاسی ِ ضدسرمایه دارانه اش را ص

ته نیسابراین، ناموجامپریالیسم را به سیاست های خارجی بلوک آمریکا-غرب تقلیل می داد/می دهد. بن

که طیف وفادار به این سنت سیاسی را »چپ شبه آنتی امپریالیسم« یا برای اختصار، »چپ آنتی امپ«

بنامیم. آن ها برای سقوط به این درجه از تناقض فکری و تباهی سیاسی، چندین خطای نظری مهلک را

هتی را ببات امپریالیسد؛ مناسم فرومی کاهنه امپریالیسرمایه داری را بوند: سهمزمان مرتکب می ش

ونتی را همچون امپریالیسدرت هژمد؛ قل می دهنتیکی تقلیای ژئوپولیا و نبردهرویارویی دولت ه

پیکریابِی تمامی امپریالیسم تلقی می کنند؛ و در تقابل با این پیکره ی شر، دولت ها را به  دولت های دوست

وه یه نحته بود را )بسِی موجای سیاسا، نیروهای همه ی این هد؛ و برمبنیم می کننو دشمن تقس

هموضع گیرِی آنها نسبت به ستیِز دولت ها( به نیروهای خیر و شر دسته بندی می کنند. بنابراین، از آنجا ک

افتاغلب آن ها )در ذهنیت خویش( صادقانه به ایده ی سوسیالیسم وفادارند، جای شگفتی نیست که رهی

مبارزاتِی آن ها برای رهایی از سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم، در وهله ی نخسْت امیدبستن بر پیروزی

تیاقا اشه آن ها کدولت های دوست و تالش برای تقویت آن ها در نبردهای ژئوپولیتیکی باشد )خصوص

طحد درسد(؛ هرچنویی« بیزارناپردازی و کلی گد و از »رویک دارنزیادی به عمل گرایی و رئال پولیتی

رتوریک، از تکرار واژگان خویشاوند با مبارزه ی طبقاتی و انترناسیونالیسم و غیره غفلت نمی کنند. 

ا از این  رویکرد خاصی که »چپ آنتی امپ« برای مقابله باد، عمومه می کنانی عرضاکتسلطه  ی جهف

ابرابر و تحمیلیمیانعزیمت می نماید که ت رابطه ای ند/امپریالیس یک دولت پیرامونی با دولتی قدرتمن
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ی و از آنجا،، ۱6برقرار استابرابر را پویشتی هرگونه »عصیاِن« آن دولت علیه این رابطه ی نضدامپریالیس

عیف« راولی. ارزیابی می کنداکتْی »دولت ض نکته ی مهمی که از آن غفلت می کند آن است که چنین ف

د(،لطه باشدر جایگاه ابژه ی نظام سلطه ی جهانی قرار نمی دهد )هرقدر هم مدعی ضدیت با این نظام س

چون - چنان  که گفته شد - : اوال، پیامدها و هزینه های این رابطه ی نابرابر مستقیما به فرودستان )و

ا تیز دولت  هوع تنش و سا، موضد؛ ثانیهپهنه های طبیعی( آن کشور پیرامونی منتقل می گردنربطی ب

ه را کوانسازوکارهای ستم و استثماری که بر فرودستان تحمیل می شوند ندارد، چه به عندولِت مربوط

 تداوم مناسبات جهانی سلطهبرای ضروری عنصریمیانجِی مفصل بندی اقتصاد بومی و نظم جهانی، خود 

ع حلقه ای ازو ات طبقه یبه واقا در هیی این دولت نهایتان سیاسا، نخبگت؛ و ثالثیره ی آن اس زنج

درتانی قبات جهات مناساقتصادِی حاکم از برقراری نظام سلطه ی جهانی نفع می برند، هرچند تالطم

اتهدیدی برای بقای آنان باشدبین کانون های اصلی سرمایه گهگاه می تواند . بنابراین، رویکرد ضدسلطه ی

دتحت ستمضدامپریالیستی به هیچ وجه نسبتی با حمایت از ناسازه ی »دولت ا می توانه تنهدارد، بلک« ن

ه،انی آن، بیش از همای انسه ابژه هد، کلطه باشایی سناظر بر مخالفت و رویارویی با کارکرد های نه

کارگران و فرودستاِن جوامع پیرامونی هستند.

اتنظامتاکنون نشان دادیم که دولت های مستقر در یرامونی( به درج سرمایه داری )خواه کانونی و خواه پ

درت ها وولیمختلف در حفظ و تداوم مناسبات نظم موجود نقش ایفا می کنند.  آیا با تمرکز بر فاعلیت ق

برده ایم؟ دریه نه حاشا برده ایم یُخرده دولت ها اساسا فاعلیت سیاسی کارگران و فرودستان را انکار نک

خ د گفتپاسدباییوه ی تولیده از شد، برآمده دارنداری از آن را برعها پاسه دولت ه: نظمی ک

ت. پسسرمایه داری ست و هدف نهایی اش تضمین عملکرد بی وقفه ی سرمایه داری در گستره ای جهانی س

تم گرانه واگر نظام سرمایه داری را دست کم به دلیل ریشه مندی اش در استثمار بی امان انسان و طبیعْت س

داوماعلیتی در جهت تبت می دهیم، فمخرب بدانیم، فاعلیتی که به دولت ها )با همه ی تنوعات شان( نس

نظام سلطه  و استثمار و انقیاد جهانی ست. چنین فاعلیتی دقیقا نقطه ی مقابِل فاعلیتی ست که نزد

ایی «ستاعلیت رها »فه همان. ۱7کارگران و فرودستان و ستمدیدگاِن نظم موجود جستجو می کنیم، ک

اًدر سطوح و اشکال مختلفی از مقاومت و مبارزه بی وقفه  این فاعلیْته تمامت، بی آنکر و جاری سحاض

ه بر  یافته باشد، حال آن که برای فعلیت موجود، باید تمامِیوضِعفاعلیت قدرت های حافظ غلب

. اما به راستی چه نوع موازنه ای بین »فاعلیت سلطه« و »فاعلیت رهایی« برقرارگرددبالقوگی هایش شکوفا 

اپردازی«شدت استیصال در برابر استیالی دیرپای قدرت  ها،است؟ آیا ما از  به حالوت تسکین بخِش »روی

پناه نبرده ایم؟ 

»بلوک امپریالیستِی دوست« هم وجود دارد.. این رابطه ی نابرابر مسلما در رابطه ی آن دولت با ۱6

دادن نقش آنها در ها، صرفا برای نشان دولتسایر های جهانی و  قدرتکارکردهای  بر نوشتارهای اولیه این  . درواقع، تاکید بخش۱7
ا  برجسته میِ سلطه مشترکِاند. باید نخست این فاعلیت ست که همگی در آن ایستاده  مشترکی ینظم جهانی و اشاره به جبههد، تش
بستن بر درزها و  نه با دخیل،پذیر است  رهایی، تنها در مقابله با آن امکانِی فاعلیتببا گیری و تحقق از آنجا بتوان نشان داد جهت

.  اشهای درونی شکاف
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این واقعیت که برقرارِی جهانی نظام سرمایه داری مستلزم شبکه ی درهم تنیده ای از کارکردهای دولت ها و

ثریتر اکتم بتثمار و ساد و اسسازوکارهای امپریالیستی ست، به تنهایی نشان می دهد که تحمیل انقی

رایار بعیتی یک با وضرمایه(، یساکنان زمین، فرآیندی خودبه خودی )مثال در اثر خودپویِی فرضِی س

اومتاستیالهمیشه نیست؛ بلکه این  باید به طور مستمر احیا گردد، چون بی وقفه با اشکال متنوعی از مق

و مبارزه روبرو می شود، که عام ترین ناِم آْن مبارزه ی طبقاتی ست. اینکه طی دهه های اخیر قدرت نظامی و

، تنها ناظر بر تشدید ستیزها و رقابت  های امپریالیستییافته استامنیتی و کنترلِی دولت ها مستمرا بسط 

تمدیدگاْن بیش از آْن نیست؛ بلکه ارزات سات ونشانه ای از جدیت خطر بالقوه ای ست که از جانب مبثب

ممفهوم پردازی سرمایه داری را تهدید می کند. با ارجاع به کارآیِی ارکس و انگلس از ماتریالیسروف ممع

دتاریخی، می توان گفت سویه ی دیگر توسعه ی بی وقفه ی سرمایه داری از میانه ی قرن بیستم تاکنون، رش

فزآینده ی نیروهای مولد بوده است که دو نمود شاخص آن عبارتند از: ارتقای سطح دانش و آگاهی و

ت )د فراگیر متاخر(؛ و پرولترهایمطالبات زیستی و سیاسِی انبوه مزدبگیران فرودس و پرشتاِبرش

کاربسِت فناوری های نو در حوزه های تولیدی، زیستی و ارتباطی. بنابراین، ادعای گزافی نیست که بگوییم

ت؛به طور میانگین و در مقیاس جهانی، سطح رشد نیروهای مولده از روابط تولیِد مسلط پیشی گرفته اس

و این داعیْه منافاتی با این فاکت ندارد که این تضاد بنیان کن هنوز به لحاظ سیاسی مجرایی با

سمت وسوی سوسیالیستی برای بیان و تجلِی خویش نیافته است. اما درست به دلیل وجود همین بالقوگی

 )خصوصا در پیوند با تصادم روزافزوِن آن با کران های طبیعت(۱۸عظیم، در کنار تشدید بحران زایِی سرمایه

را-رو به شکنندگِیحفظ بنیان های است که امروزه ِر فرِم »قهد اه سرمایه داری بیش از همیشه نیازمن

اقتصادی « )فراتر از اجبارها و محرک های مناسبات بازار( است؛ یعنی مستلزم گسترش و تشدید کنترل و

سرکوب یا بسط مدیریت سرکوب گر است، که دولت ها به طور عام و دولت های پیرامونی به طور مشخص

ایآنمهم ترین ابزارهای ابلیت نیروهرمایه داری، قکنندگی سان دهنده ی شا نش هستند. همه ی این ه

فراروی از سرمایه داری ست. چیزی که ما به آن وفادار می مانیم،انسانِی تحت انقیاد آن، و لذا امکان مادِی 

باور به مادیت همین امکان است که نام دیگر آْن »بالقوگِی انقالب« است؛ اگر این »رویاپردازی«ست، چه

باک، که دگرگونی از باور به امکان دگرگونی آغاز می شود. 

یرامونی ع پایی بخش در جوامونِی رهق دگرگرای تحقه بیارراهبا این حال، قابل کتمان نیست ک بس

ه و رایهم پیونددشواری در پیش است که مبارزاتی گسترده، بلندمدت، چندجانبد. براملی می طلب و ف

، جنبشی  عمومی مشهود استکه در فضای سیاسِی ایران حلقه ی مفقوده ای نهادن در چنین مسیری، گام 

ود و اْنو گفتمانی فراگیر است که با عزیمت از بازشناسِی معضالت و ستم های چندگانه ی موجاهمزم ب

ازدذیر س؛ارائه ی روایتی از جامعه ی بدیل، پیش از هرچیز امکان تغییر انقالبی را برای ستمدیدگان باورپ

رمیم ستمدیدگان به قابلیت های دگرگون سازییا به بیان دیگر، باور ویش را ترکوب )نماید خین سماش

بیعت را۱۸.  پاندمی کرونا و تبعات جهانِی آن نه فقط بار دیگر خصلت بحران زای سرمایه داری و شکنندگی رابطه   ی استثماری اش با ط
اخت. دران سیز عیدهایش را نآشکار ساخت، بلکه همچنین درماندگی سرمایه داری برای مدیریت و مهار دامنه ی این بحران و پیام

این خصوص ازجمله رجوع کنید به مقاله ی هشتم )تزهایی درباره ی پاندمی کرونا( از مجموعه مقاالِت زیر: 

.۱3۹۹آذر ، کارگاه دیالکتیک - متونی درباره ی بحران کرونا و بحران سوژگی چپ«؛ رصد واقعیت با سنجه ی پاندمیامین حصوری: »
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د هایدقیقاً هدفی عکس این را بی وقفه دنبال کرده و می کند(. از آن پس، راه برای پرورش و بسط فرآین

هموارتر خواهد شد. درعین حال، بنا به تجارب تاریخی و و سازمان یابِی ستمدیدگان به مراتب شدنتوانمند

زی و دولت-ملِتوضعیت کنونی ایران، ترسیم سیمای جامعه ای بدیل مستلزم درت مرکعبور از ایده ی ق

ت.ادغام گر به سمت الگویی از اهنگ  اسای هما و خودمختاری هدرت و خودگردانی هتوزیع نامتمرکز ق

ترکارزات مشه و مبچنین الگویی می باید بخشی از چشم انداز هم زیستی بدیِل خلق ها و ملل خاورمیان

رینه ی نظم جهانی و سامانه هاِی قدرت بومی آن باشدآن ها برای تم های دی. این تصویررهایی از س

ادها واتوپیایی از آن روی پای در واقعیت دارد که از یک سو سرمایه داری بیش از همیشه در چنبره ی تض

د(که ازجمله در افزایش بحران های خودساخته اش گرفتار است )؛شکنندگِی سیاسی دولت ها نمود می یاب

رای۱۹و از سوی دیگر، در ایرانتمدیدگان بارزات سا و مبه دامنه ی خیزش هورهای منطق و سایر کش

دگرگون سازی وضعیِت رنج بارشان رشد چشم گیری یافته است. 

آنچه امپریالیسم می نامیم در تحلیل نهایی چیزی نیست جز مجموعه سازوکارها و فرآیندهایی که

ِدبیعت کران منان ها و طثریت انسملزومات تداوم حیات سرمایه داری یا انباشت جهانی سرمایه را بر اک

مامیت انضطح زیسا سرمایه را ترِد سم اراده ی مجر، امپریالیسزمین تحمیل می کنند؛ به بیان دیگ

اتمیانجی گری می کند و می کوشد تحقق مستمر آن را تضمین نماید. از این منظر، دولت ها فارغ از تنوع

واه درابراین، ختند. بنابودگری هستثمار و نتم و اسومه ی سو داعیه های شان ستون فقرات این منظ

شناسایی مصادیق سلطه و ستم و خواه در شناسایی مسیر مبارزه ی مترقی و رهایی بخش، منظر

ستمدیدگان )در کناِر حفاظت از طبیعت( تنها معیاِر تعیین کننده است، نه موقعیت و توجیهات دولت ها. 

۱۴۰۰فروردین 

*   *   *
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. در سال های اخیر، مبارزات کارگران )شامل کارگران کارخانه  ها، کارگاه ها و مراکز خدماتی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و۱۹
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سرکوب ها سیر صعودی داشته است.
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