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تنگنای سیاست وامپریالیسم  تورم

امین حصوری

 اکثریت مردم در سراسر جهان از تبعات اقتصادی سرمایه داری جهانی ش�ده و بحران ه�ای م�زمِنپیش گفتار:

 آن رنج می برند؛ وضعیتی که برای فرودستان جنوب جهانی به مراتب حادتر و رنج بارتر است. ام��ا اینبرآمده از

فالکت جهانی نمی توانست فراگیر و تثبیت شود، اگر فضای پویش سیاسی ب��رای م��ردم - در بس��یاری از این

جوامع- هرچه بیشتر محدود و مسدود نمی شد. اگر سیاس�ْت عرص�ه ی امک�ان ب�رای ایج�اد تغی�یر باش�د، در

گش��تهدهه های اخیر دسترسی به این عرصه )حیات سیاسی( برای فرودستان جنوب جهانی هرچه دش��وارتر 

در چرخه ی تاریخی باطل و تباه کنن��ده ایامر سیاسی - در وجه سیاست رهایی بخِش آن- . به بیان دیگر، است

. با چنین پیش فرضی، و برای تبیین چ��رایی آن، داعیه ی این متن آن اس��ت ک��ه ش��رایط وشده استگرفتار 

ساختار سیاسی حاکم بر جهان - خصوصا در جوامع جنوب جهانی - وابستگی مفرطی به روند دایمی رقابت-

ستیزها و هم سازی های قدرت های بزرگ یافته اند. بر این اساس، هدف این یادداشت کوت��اه برجسته س��ازی )و

بازاندیشی در( این پرسش بنیانی ست که رویارویی با امپریالیس�م در دنی�ای ام�روز چ�ه نس�بتی ب�ا مب�ارزات

  ستمدیدگان دارد و چگونه با پیکار ضدسرمایه داری قابل مفصل بندی ست. 

. عروج امپریالیسم - افول سیاست مردمی ۱

 ب��اکماک��انبسیاری بر این باورند که جهان کنونی هم، به مانند دوره ی جنگ سرد، جهانی دوقطبی س��ت ک��ه 

نمادهای شرق و غرب و قدرت های معرف آنها قابل توصیف اس��ت. در آلم��ان اخ��یرا اص��طالح »بل��وک ش��رق

( برای توصیف ص�ف آرایی هماهن�گ ض�دغربی روس�یه و چین به ک��ار می رود. ام��اMega-Ostblockبزرگ« )

به واقع جهان کنونْی جهانی تک قطبی ست، چون فاقد هرگونه آنتاگونیسم حداقلی س��ت؛ ه��ر آن چ��ه ش��باهتی

 سهم خواهی قدرت های به جای مان��ده از نظم پیش��یْن در رون��د ب��ازآرایی مس��تمردارد،فریبنده به آنتاگونیسم 

 و داعیه ای، و اختالف��ات وت��اریخچه ای به رغم تفاوت ه��ای این ق��درت هاحوزه های نفوذشان است؛ حال آن که 

تنش های واقعی، همگی در عمل از منطق واح��دی پ��یروی می کنن��د ک��ه همان��ا ض��رورت های بازتولی��د نظم

 ملی س��ت. درس��ت به همین دلی�ل،ب�ا رویک�ردسرمایه دارانه در چارچوب  جهانی و بهره مندِی حداکثری از آن 

منافع و دغدغه های ابرقدرت های کنونی چنان در بستر بازار جهانی شده و تقسیم کار جهانی در یکدیگر تنیده 
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شده اند، که ماهیت هر منازعه ای در وهله ی نخست، چانه زنی برای امتیازگیری م�وقت در ب�ازار س�یال من�افع

است؛ و باز به همین دلیل، هر منازعه ای میان این ابرقدرت ها بیش از آن که معطوف به استراتژی تهاجم ب��رای

پیروزی باشد، راه های هم سازی را پیش فرض خ��ود دارد؛ طوری ک��ه در عم��ْل رون��دهای منازع��ه و هم س��ازی

 بر تابلوی بورس جهانی قدرت، آخرین امتیازات هرک��دام از ق��درت ها ب��اتو گوییبه موازات هم پیش می روند. 

شاخص های عددی سیال نمایان می گردند تا برمبن�ای محاس�بات س�ود و زی�ان، امک�ان س�ازش و مع�امله ی

منطقی )بازی برد-برد( در هر لحظه فراهم باشد. 

تفاوت عصر حاضر با دوران سپری شده ی قرن بیستم در این است که در بخش بزرگی از ت��اریخ ق��رن بیس��تم

قطب های شرق و غرب خواه برای بسیج هم پیمانان سیاسی و تقویت بلوک خودی، و خواه برای توجیه س��تیز

پرهزینه ی خویش با بلوک مخ��الْف - پیش از هرچ��یز - ای��دئولوژی و ارزش ه��ای خ��ود را عرض��ه می کردن��د.

اردوگ��اه غ��ربرا دستاویز ق��رار می داد،  اردوگاه شرق برای گسترش نفوذ خود اتوپیای کمونیستی درحالی که

این همان موقعی�تی ب�ود ک�هروایتی اتوپیایی از سرمایه داری ترسیم می کرد. و برای خنثی کردن نفوذ حریف، 

 حداقلی از امکان سیاست ورزی را در بسیاری از جوامع فراهم می آورد. چرا که دولت ه��ای پ��یرامونی وفضایی

حتی اقماری خواه برای کسب قدرت و خواه برای حفظ و توجیه آن، ناچار بودن��د ب��ه دس��ته ای از ارزش ه��ا و

 و بدین ترتیب، خواه ناخواه زمین بازی محدودی را برای نوع مشخصی از؛ایدئولوژی های سیاسی متوسل شوند

سیاسْت تصدیق و عرضه می کردند. اکنون گویی در دورترین فاص��له ی جه��انی از آن وض��عیت ت��اریخی ق��رار

داریم.

بازآرایی پهنه ی جهانی قدرت پس از سقوط نهایی و اجتناب ناپ�ذیر اتح�اد ش�وروی، از یک س�و امک�ان س�ابق

مانورهای محتاطانه ی دولت های پیرامونی در ش��کاف م��ابین بلوک ه��ای غ��رب و ش��رق را مخت��ل س��اخت؛ و

درنتیجه، امکان استقالل سیاسی ناچیزی که پیش تر برای این دولت ها قابل تصور بود، زایل ش��ده اس��ت. و  از

سوی دیگر، حتی آن امکان حداقلی ولی فراگیرتر سیاسِت قالبْی در کشورهایی که دولت  های ح��اکم ب��ر آنه��ا

هم پیمان یکی از قطب های امپریالیستی دوران بوده اند از میان رفته است. نیازی ب��ه گفتن نیس��ت ک��ه نظ��ام

شوروی پس از انحصار قدرت به دست استالین هیچ نسبتی با آرمان گرایی مورد ادعایش نداشت، اما درست به

دلیل وابستگی حیاتی خاستگاهی اش به همین مدعا، خواه ناخواه مص��اف های توس��عه طلبانه اش را ب��ا محم��ل

گسترش آرمان سوسیالیستی )و حمایت از آن( پیش می برد؛ درنتیجه، به رغم تناقض های موحشی ک��ه نظ��ام

شوروی حامل آن بود، و به رغم بازی حساب شده اش با کارت احزاب و دولت های همسو و استفاده ی اب��زاری از

 که در پهنه یداشتآنان )ازجمله خیانت مکرر به متحدانش(، حضورِ تاریخی اش این پیامد جانبی را به همراه 

 می مان�د. به بی�ان دیگ�ر، فرات�ر از مش�ی عملیگش�وده برای آرمان خواهی سیاس�ی فضاییپیکار ایدئولوژی ها 

ملی گرایانه  و مماشات جویانه ی شوروی، داعیه های پرطنین ولی سست بنیادش به ناچار مبلغ آنتاگونیسمی بود

که در هم نشینی با تضادهای رو به رشد جهان سرمایه داری، حدی از سرزندگی سیاسی را در جهان آن روزگار

ایجاد می کرد )یا دامن می زد(. 
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 و ن��اگزیر ق��درت های ب�زرگ نه تنه��ا از درون مایه  ه��ای ای��دئولوژیک س��ابْقمس��تمراکنون س��تیز-رقابت ه��ای 

 ندارند ک��ه در س��طح گفتم��ان عم��ومی آش��کارا اینپروایی»استقالل« یافته اند، بلکه دولت های مربوطه هیچ 

« ملِی خ��ویش در س��طح جه��انیبرتری تقابل منافع اقتصادی، و الزمه ی حفظ و ارتقای »همچونستیزها را 

معرفی کنند: از صراحت غیردیپلماتیک ترامپ در بازیابی برتری آمریکایی و داعیه های عظمت طلبانه ی پوتین

برای احیای  امپراتوری روسیه، تا خیز بلند سهم خواهانه ی چین برای تثبیت جایگاه خویش در ب��ازآرایی نظم

جهانی. درعین ح�ال، ب�ا تش�دید بحران ه�ای م�زمن س�رمایه داری، ک�ه از تالقی س�رمایه داری ب�ا کران ه�ای

تاریخی اش خبر می دهند، تقابل های میان کانون های امپریالیستی ش��دت و ص��راحت چش��مگیری یافته ان��د و

رویدادها و موضوعات تنش آمیز با بسامد بیشتری پدیدار می شوند؛ تو گویی سیر تاریخِی »سیاس��ت جه��انی«

دست خوش شتابی اجباری شده است. در پِی همین پویش تاریخی، موازنه ی قدرت جه��انْی درجهت برآم��دِن

این میدان نیروِی شتاب یافته، تفاوت  دکترین های سیاسیکانون های جدید امپریالیستی تغییر یافته است. در 

هم سانی ماهیت  امپریالیست ها، این »حق« و امک��ان رادرعوض،  در حال محوشدن است. سرعتابرقدرت ها به 

را امپریالیس��م کالسیک/غربِی الگوهای تا همه ی خصلت های شر و شیوه های ضدانسانی دادهبه قوای نوظهور 

 حض��ور نظ��امی؛؛ نظیر توسعه طلبی نواستعماری چین در آفریق��ا و آس��یای جن��وب ش��رقیکپی برداری کنند

روسیه در س�وریه؛ اش�غال کریم�ه و ته�اجم اخ�یر ب�ه اوک�راین توس�ط روس�یه. در س�وی مقاب�ل، پیش�روی

 ت�ا ب�ا دامن زدن ب�ه فض�ایداده است امپریالیس�تی ق�دیمی امک�ان قطب»تهدیدآمیز« این قوای نوظهور، به 

به ک��ار تاریخی اش را با صراحت بیش��تری عام ناسیونالیسم افراطی، خصلت های احیایُرعب وحشت عمومی و 

ببندد/ عیان سازد. 

ک��ارکرد می��انجی گرانه یامتداد همین خط  سیر مواجهه ی قوای امپریالیستی ست که در سه  دهه ی اخ��یر در 

 فاقد موضوعیت ش��ده و ابرقدرت ها( دیگرسابق ارزش ها و ایدئولوژی ها برای جلب هم پیمانان خارجی )توسط

از میان برخاسته است. درنتیجه، در کشورهای پیرامونی، زمینه های ت��اریخی حض��ور )ی��ا بازتولی��د( ح��داقلِی

. ی��ک پیام��د1سیاستی »کالسیک« که مدعی آرمانی جهان شمول برای بهروزی عمومی باشد ناپدید ش��ده اند

 از ت��وده ی م��ردم وجن��وب جه��انیمهم و تعیین کننده ی این وضعیت جدید، بیگانگی هرچه بیشتر دولت های 

تکیه ی فزآینده ی آنها بر قدرت های خارجی هم پیمان بوده است، که هر دوی این ها مستلزم تش��دید خفق��ان

 چ��نین رون��دی، دولت ه��ایطیبوده ان��د.  پلیسی-امنی��تی سازوکارهایسیاسی و محرک بسط نظامی گری و 

پیرامونی مستقیما به ابزارهای تحمیل مناسبات امروزی نظم جهانی و کنترل تبعات بومی آن ب��دل ش��ده اند:

)مشخصا نولیبرالیسم( و اجرای کارویژه هاِی پیشبرد تحمیلی سیاست های فراگیر اقتصاد سرمایه داری درخواه 

خواه در وابستگی و سرسپردگی فزآین��ده ب��ه یکی از کانون ه��ای جه��انیبومِی معین در تقسیم کار جهانی؛ و 

قدرت و تعهد فرودستانه به ت��أمین نیازمن��دی های ژئوپول��تیکِی س��یال آن. م�ولفه ی نخس��ت، یع��نی اقتص�اد

نولی��برالی، مسیری س��ت ک��ه بس��یاری از دولت ه��ای پ��یرامونی، مس��تقل از سمت وس��وی جای گیری ش��ان در

  تا جایی که به افول اندیشه ها و سنت های سیاسی چپ مربوط می شود، سازوکارهای قطب غربی برای پیروزی در جنگ س��رد نقش1
تعیین کننده ای داشته اند. چراکه کاستن از دامنه ی نفوذ شوروی در جوامع جنوب جهانی نیازمند نابودسازی محمل های نفوذ شوروی در
این جوامع بود؛ و این خود مستلزم تحریف مستمر آرمان و اندیشه ی سوسیالیستی و سرکوب نظام مند سازمان های هوادار سوسیالیس��م

بود؛ هدفی که پی گیری و تأمین آن را دولت های مستبِد )یا نظامِی( هم پیمان غرب برعهده داشتند.

۴



جبهه  بندی قوای امپریالیستی، در دهه  های گذشته به طور آشکاری بدان پای بند بوده اند. م��ولفه ی دوم عموم��ا

همراهی پرهزینه با »برادر بزرگ« در جنگ های نیابتی و تنازعات بین المللی، و گش��ودن من��ابع اقتص��ادیدر 

کشور به روی هم پیمان)ان( »نجات بخش« خارجی تجلی می یاب��د. }در ای��ران واگ��ذاری من��ابع ث��روت ملی و

امتیازات بی دریغ اقتصادی به روسیه و چین و پادوگری پرهیاهو در میدان های جنگ نیابتی روس��یه، به امی��د

کسب پشتوانه ی سیاسی در عرصه ی قدرت جهانی، چنان مشهود و پردامنه و پرهزینه بوده که مص��داق ب��ارز

سیاست های نواستعماری ست{. تبعات داخلی این رونِد دوگ��انه ی هم بس��ته، تش��دید فش��ارهای اس��تثماری و

 و تشدید خفقان و سرکوب سیاسی به منظور مهار مقاومت های مردمی ست. ت��داوم اینفرودستاناقتصادی بر 

وضعیت، به واسطه ی تعمیق بیگ��انگی دولت از م��ردم و تض��ادهای مربوط��ه، دامنه ی وابس��تگی ب�ه هم پیم��ان

خارجی را افزایش می دهد و به چرخه ای هم افزا به سمت تباهی بدل می شود. 

 فراگیر عص��ر نولی��برالی مق��ارنامپریالیسم، با سیطره ی دیگر، تنگنای سیاست مردمی در اثر تورم منظریاز 

این دو فرآین��د تصادفی تاریخی نبود؛ بلکه وابستگی و پیوند تنگ��اتنگی می��ان صرفابوده است. این هم نشینی 

 پاس��خی ع��ام ب��ه بح��ران انباش��تبه س��ان وجود دارد: از یک سو فراگیرس��ازِی تحمیلِی نولیبرالیس��م، تاریخی

سرمایه داری، نیازمند کاربست سازوکارها و سیاست های امپریالیستی )یا بس�ط امپریالیس�م( ب�وده اس�ت. و از

سوی دیگر، از آنجا که بسط »مؤثر« امپریالیسم مستلزم محدودسازی حیات سیاسی س��ت، تحق��ق آن در اث��ر

؛ چرا ک��ه نولیبرالیس��م بیش از هرچ��یز ب��ر فردی س��ازی حی��اتممکن گردیده است»مازاد«های نولیبرالیسم 

ب�ا این هم�ه، ت�ورم امپریالیس�م و تنگن�ای امر سیاسی )به منزله ی امر جمعی(  متکی س�ت. الغایاجتماعی و 

 مقاومت ستمدیدگان نبوده و نیست؛ چرا که اِعمال س��تمقطه ی پایانی بره معنای ننولیبرالی سیاست مسلماً ب

با بروز مقاومت همراه است. مساله بر سر تحمیل شرایط و سازوکارهای بازدارنده ای ست ک�ه س�رکوب و مه��ار

 ب��ا ی��ک چش��م اندازآنهاپیوندیابی  سازمان یابی هدفمند مقاومت ها و مقاومت های ناگزیر را ممکن ساخته و از

. سرکوب و استحاله ی اعتراضات بهار عربی از سوی دولت های هم پیمان ب��اجلوگیری می نمایندسیاسِی بدیل 

؛ گواینک��ه ض��عف ها و ش��کنندگی هایقوای مختلف امپریالیستی نمونه ی تاریخی زنده ای  در این زمین��ه است

درونِی این اعتراضات هم )مانن�د خاس�تگاه های شکل گیری ش�ان( مول�ود عمل ک�رد بازدارن�ده ی این دولت ه�ا

بوده اند. تداوم این وضعیت را هم اینک در مبارزات تراژدی��ک م��ردم س��ودان می ی��ابیم، ک��ه در جس��تجوی راه

برون رفت از این چرخه ی باطْل دلیرانه مبارزه می کنند. در سوی دیگر، دولت های مستظهر به قوای خ��ارجی،

دولت چین دولت نظ��امی میانم��ار رامانعی برای سرکوب خونین اعتراضات مخالفان نمی بینند: ب��رای مث��ال، 

دولت روس��یه ب��رای؛ اندک زم��انی بع��د، برای کشتار و سرکوب وسیع شهروندانش آشکارا در پناه خود گرفت

سرکوب خیزش مردم به جان آمده ی قزاقستان با ارسال فوج نیروهای ضدشورش، مستقیما به ی�اری دیکت�اتِور

هم پیمان خود شتافت. و این درحالی ست که هنوز کارزار خونین سرکوب اعتراضات مردم سوریه با همدستی

دولت های روسیه و ایران به پایان نرسیده است. 

5



 جامه ی تنگ ژئوپلتیک بر پیکر امپریالیسم. 2

رسم تازه ای نیست که ابرقدرت ها دنیا را به مناطق نفوذ خود تقسیم کرده  و برای  پاس��داری از این مرزه��ا در

برابر یکدیگر، سیاست های مشابهی را پی می گیرند؛ و اینکه در واکنش  »دف�اعی« ی�ا »بازدارن�ده« نس�بت ب�ه

 انضمامی و متعینتجلیات هر اقدامی را مجاز می شمارند. تضمین منافع بلندمدت شان،یکدیگر، یا در راستای 

متفاوت اند. اما اصل اساسی پایدار آن است که امپریالیس��ت هامسلماً متناسب با بستر پویای تاریخْی این رویه 

به طرزی پارادوکس  وار از دل ستیز-رقابت های شان یک��دیگر را بازتولی��د می کنن��د. اق��دام روس��یه ی پ��وتین در

تهاجم به اوکراین شاید به قرینه ی تاریخی، مشابهتی صوری با ارسال تانک های روسی ب�ه پ�راگ و بوداپس�ت

برای سرکوب انقالبات مردمی داشته باشد؛ ام��ا ماهیت��ا از جنس اق��دامات ته��اجمی دی��رین دولت آمریک��ا در

 درعین این که؛حمایت از هم پیمانان مرتج��ع و مس��تبد خ��ویش است حساس ژئوپولتیکی یا مناطق تسلط بر

اس��ت. به بی��ان اروپایی آن قدرتمند و متحدانتهاجم اخیر روسیه متأثر از سیاست های برتری طلبانه ی آمریکا 

میدان عم��ل مناس��بی در اختی��ار پ��وتین نه��اد ت��ا طرح ه��ای یا تحریک آمیز ناتو توسعه طلبانه  اقدامات دیگر،

دولت آمریکارشد انحصارطلبی و نظامی گری عظمت طلبانه ی ملی-نظامی  خویش را پی بگیرد. به همین سان، 

اژدهای خفته ی چین را بیدار کرد تا هزینه ی تسلیحاتی ساالنه اش را به مرتبه ی دوم جهانی برساند، در همان

س��یا و آمریک��ای التین( را دس��ت مایه ی تحمی��لآ اقتصادی کشورهای متعددی در آفریقا )و فالکتحین که 

و سرانجام، تهاجم نظامی پوتین به اوک��راین به ن��وبه ی خ��ود ؛سلطه ی نواستعماری بر این جوامع قرار می دهد

 )و اروپا( شده است و ... . 2زمینه ساز شتاب گرفتن بازسازی ماشین جنگی آلمان

 یکسانی دارند ک��ه -گرایش هایماهیت و کالن  امپریالیستی جهان امروز کانون های، با نظر به آنچه گفته شد

در بیانی سرراست- همانا غارت انحصاری جهان پیرامونی )تا جای ممکن( و حفظ سیادت اقتص��ادی-نظ��امی

این فرآیند رق��ابتی، مس��تلزم رویارویی ه��ای مک��ررالزم برای تداوم این غارت است. وانگهی، اگرچه توفیق در 

 در بستر سرمایه داری جهانی ش��ده م��انع از3درهم تنیدگی های اقتصادی روزافزون آنانقوای امپریالیستی ست، 

 درعوض، این درهم تنیدگی ها تعهدات مش��ترکی دربیابند.آن می گردد که این ستیزها خصلتی آنتاگونیستی 

 برای حفظ شالوده ی اقتصادی نظم معاصر ایجاد می کنند، و توام��اْن راه را ب��رای هم س��ازی ها و توافق��اتآنان

امپریالیس�تی در از آنج�ا ک�ه کانون ه��ای سیاسی )گیریم ش��کننده و س�یال( می��ان آن ه�ا می گش��ایند. پس،

داعیه ی گ��زافیمسیرهای مستمر ستیز-رقابت، توامان همدیگر و نظم جه��انی مس��لط را بازتولی��د می کنن��د، 

بر این امپریالیستی. متضادما با پدیده ی واحدی به نام امپریالیسم مواجهیم، نه قوای ماهیتاً نیست که بگوییم 

بلکه تضاد منافع اکثریت فرودست تضاد واقعی و بنیادین دنیای معاصر، نه تضاد منافع امپریالیست ها، اساس،

 مدرن )خصوصا در جنوب جهانی( با همه ی دولت ها و بلوک ه�ای امپریالیس�تی، وجوامع، یا همان پرولتاریای

 میلیارد1۰۰ تهاجم روسیه به اوکراین طرحی را از تصویب گذراند که به موجب آن در سال پیش رو دست کم پی آلمان در پارلمان. 2
ماشین نظامی آلمان اختصاص می یابد و افزون بر آن میزان دو درصد از درآم�د س�االنه ی آلم�ان ص�رف هزینه ه�اییورور برای بهبود 

نظامی-تسلیحاتی خواهد شد. حال آن که تصویب چنین طرح بلند پروازانه ای بدون تهاجم روس��یه ب��ه اوک�راین در کوتاه م�دت ن��اممکن
 می نمود.   

ح�تی دولت روسیه به س�الح تحریم ه�ای اقتص�ادی روی آورده، و اینک�ه مهار و تنبیه. این که جبهه ی غربی امپریالیست اینک برای 3
درجه ی درهم تنی�دگی اقتص�ادی نش�ان دهنده ی به تنه�ایی، داش�ته اند تحریم های مقدماتی تاثیرات آشکاری ب�ر اقتص�اد روس�یه همین

کانون های امپریالیستی ست.
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 به بی��ان دیگ��ر، تض��اد اساس��ی - همچن��ان- در سرش��ت بنی��انِی با مناسباِت زاین��ده ی امپریالیس��م اس��ت.لذا

 بی واس��طهش��کلی این تض��اد هیچ گ��اه در ماهیت که مساله ی کلیدی این جاست ولی سرمایه داری جای دارد.

 عملکردهای اقتصادی-سیاسِی دولت های وابسته و استبدادی می گ��ذرد، ک��همیانجیبلکه از پدیدار نمی شود، 

 برمی خیزند.خود متأثرند از نیروها و سازوکارهایی  که از الیه ی عمیق تر اقتصاد جهانِی سرمایه داری 

اما دولت بیگانه از جامعه در جن�وب جه�انی، گ�یریم در پن�اه یکی از کانون ه�ای امپریالیس�تی، چگون�ه دوام

؟ ح��تی در جه��ان کم��ابیش4 کارکرده��ای بنی��ادی اش را در متن نظم جه��انی تک��رار کندتامی یاب��د 

مستلزم حدی از ثبات سیاسی ست که صرفاً با زور سرنیزه ت��أمین نیز تداوم حکمرانی معاصرسیاست ُزدوده ی 

نمی شود. شواهد مختلف گویای آن اند که امروزه حتی یک دولت تماماً خودکامه نیز در کنار دستگاه سرکوب

نیازمند داربستی صوری از پارلمانتاریسم است تا بتوان�د خ�ود را نماین�ده ی خواس�ت جامع�ه مع�رفی نمای�د.

وابستگان و بسیج سیاس��ِی هدایت ش��ده یافزون بر این، هر دولت سازوکارهای معینی را برای سازمان دادن به 

الج�رم ب�ا ی�کس�ازوکارها  این  به کار می گ�یرد.آنهاهواداران و وابستگان خویش، یا گسترش دامنه ی شمول 

 ناسیونالیسم و مذهب )یا تلفیقی از این دو( مولفه های ایدئولوژیک مفصل بندی می شوند که معموالسازوبرگ

اصلی آن هستند؛ نظیر ترکیب ناسیونالیسم شیعی در ایران. در این میان، مولفه ی ناسیونالیستی وزن ویژه ای

  ب�او ارج�اع ب�هعظمت طل�بی آین��دهدارد، چرا که با ارائه ی روایتی از عظمت ملِی گذشته و پرگویی درباره ی 

 قابلیت برخوردار است که حتی بسیاری از ستمدیدگاناین دشمنان ملی، از یاتهدیدها و خطرات »دیگران« 

و تحقیرشدگان مناسبات داخلی )و دولت برپادارنده ی آنها( را نیز بیش وکم به  سوی خود جذب نماید. ماحصل

، برقراری حدی از انسجام ملی و فرافکنِی تضادهای داخلی ، و نهایتاً عادی سازِی آنهاست. این فرآیند

ئوپولتی�ک را ب�ا ناسیونالیس�م )و بعض�اگفتم�ان ژبر پایه ی آنچه گفته شد، دولِت وابس�ته در جن�وب جه�انی 

منطق سیاست ها )خصوصا سیاست خارجی( و جهت گیری های کالن خ��ودهمچنین با مذهب( درمی آمیزد تا 

را موجه قلمداد نماید. اما برجسته سازی گفتمان ژئوپلتیک به واقع عاریه ای س��ت ک�ه از دولت »ب�رادر ب�زرگ«

اقتباس شده است؛ چون دولت های امپریالیستی نه فقط عمل کرد بیرونی  خویش در نظام بین الملل را برپایه ی

کتاب  مقدس ژئوپلتیک تنظیم و توجیه می کنند، بلکه اغلْب سیاست داخلی خود را نیز بر اساس اولویت ه��ای

ژئوپلتیکی سامان می دهند یا دست کم می کوش�ند هم�اهنگی پای�دار و س�ازنده ای بین این دو حیط�ه برق�رار

نمایند. درنتیجه، گفتمان ژئوپلتیک جایگاه ویژه ای در پروپاگاندای ایدئولوژیک کانون های امپریالیستی یافته و

بسته به تاریخچه  ی درونی هر ابرقدرت و مختصات بالفعل آن در نظام قدرت جهانی، با مولفه های ایدئولوژیک

دیگری مفصل بندی می شود. برای مثال، در دستگاه ایدئولوژیکی که پوتین و نزدیکانش برای پیشبرد پروژه ی

عظمت طلبی روسی )یا همانا احیای ام��پراطوری روس��یه( ت��دوین کرده ان��د، گفتم��ان ژئوپلتی��ک ب��ا گفتم��ان

غرب ستیزی )آمریکاستیزی( و ضدجهانی سازی تلفیق شده است. در این صوت بندی ایدئولوژیک دولت آمریکا

به عنوان مظهر امپریالیسم جهانی معرفی شده و به تبع آن دولت روس�یه نماین�ده ی نیروه�ای ضدامپریالیس�م

.  شرح مفصل تر این موضوع را در نوشتار زیر خواهید یافت: 4

.13۹۸، آذر کارگاه دیالکتیک«؛ درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت در جنوب جهانی»امین حصوری: 
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دولت روسیه، از آنجا که بر ضرورت روی��اروییگفتمان ژئوپلتیکی-ناسیونالیستی قلمداد می شود. بدین ترتیب، 

است بخش��ی ازدرکنار همه ی کارکردهای داخلی اش، توانسته ، با سلطه ی امپریالیستی آمریکا تأکید می ورزد

خشم انباشته ی ضدآمریکایی، به ویژه در جوامع جنوب جهانی، را با خود هم�راه کن��د؛ خصوص��ا ک��ه دس��تگاه

. و5رسانه ای روسیه دست کم از دو دهه ی پیش تبلیغات جهانی وسیعی حول این گفتمان به راه انداخت��ه است

جریان��ات از نیروه��ا و ب�رخی، ح��تی رگ  خ�واب داردامپریالیستی ب�ر تن ضدجامه ی از آنجا که این گفتمان 

 را هم به دست آورده است. مارکسیست

یافت��ه، دالیلی ت��نزلاینکه چرا فهم نظری امپریالیسم نزد طیفی از نیروهای چپ به تحلیل ه��ای ژئوپل��تیکی 

فراتر از تاثیرات پروپاگاندای دولت روسیه دارد؛ هرقدر که در تنظیمات متن��وع این پروپاگان��دا، روایت وی��ژه و

. از آنجا که نوشتارِ حاضر فهم مواجهه با امپریالیس��م6حساب شده ای هم برای نیروهای چپ تدوین شده باشد

را از منظری مارکسیستی پی می گیرد، مروری انتقادی بر ب�رخی از زمینه ه��ا و دالی��ل ش�کل گیری ناس�ازه ی

نظری-سیاسی فوق ضروری س��ت. در ادام��ه ب��ه نق��د فش��رده ی رویک��رد مشخص��ی در طی��ف ن��اهمگون چپ

می پردازیم که با اتخاذ منظری تماماً ژئوپلتیکی نسبت به مقوله ی امپریالیسم، به زعم خوْد ستیز با امپریالیسم

. 7را قطب نمای تحلیل ها و جهت گیری ها و کنش های سیاسی خود قرار می دهد

در فهم و برخورد چپ »آنتی امپ« نسبت به مقوله ی امپریالیسم نارسایی های زیر یا ترکیبی از برخی از آن ها

قابل مشاهده است:

مناسبات ساختاری سرمایه داری به مناسبات بی واسطه ی امپریالیستی فروکاسته می شوند؛ درنتیجه:•

کارکردهای سرمایه دارانه ی امپریالیسم در سایه ی نقش آفرینی سیاسی امپریالیسم به حاشیه می روند؛•

واحد تحلیْل نه طبقه، بلکه دولت است؛ درنتیجه:•

فاعلیت اصلی تاریْخ )دست کم در مقطع کنونی( نه ستمدیدگان، بلکه دولت ها هستند؛•

نظم جه�انی ب�ر پ�ایه ی تحلی�ل ژئوپل�تیکی از مناس�بات ق�درت جه�انی در رون�د تنازع�ات بین دولت ه�ای•

امپریالیست درک می شود؛

از بین قوای امپریالیستی، نیروی »مترقی «تری برساخته می ش�ود ک�ه بن�ا ب�ه ف�رض می توان�د در مناس�بات•

جهانِی سلطه شکاف بیاندازد یا نقش وزنه ی تعادل را ایفا کند؛

همکاری ه�ای رس�انه ای ح�ول تق�ویت گفتم�ان آمریکاس�تیزی و ض�دیت ب�ادست کم در قاره ی افریقا دولت های روسیه و چین به . 5
لیبرال دموکراسی غربی روی آورده اند. 

 . در محصوالت رسانه ای این روایت، هم از ادبیات و واژگان مارکسیستی استفاده می شود و هم از همکاری یا حضور تزئینِی چهره های6
سرشناِس چپ یا چپ گرایاِنِ جویاِی ناِم.

. تناقض های این رویکرد نارسا به امپریالیسم به پیامدهای سیاسی چنان ناخوشایندی راه می برند که دست کم با نظر به آن ها می توان7
این گرایش را چپ شبه آنتی امپریالیسم نامی�د؛ ام�ا ب�رای راح�تی ک�ار، به پ�یروی از ش�یوه ی مرس�وم در رس�انه های چپ، آن را »چپ
آنتی امپ« می خوانیم. در ساحت سیاسی ایران، گرایش »چپ آنتی امپ« نخست در قالب سیاست های حزب توده در س��ال های اولیه ی

 تجلی یافت. در سال های اخیر ام�ا ب�ا حادش�دن تنش ه�ای ای�ران و ق�درت های غ�ربی )و تص�ادفاً به م�وازات تحکیم57انقالب ناتمام 
هم پیمانی ایران و روسیه!(، بار دیگر در هیات تازه ای پدیدار شد و اکنون چندی ست که به یکی از مولفه های س�ازنده ی گفتم�ان دول�تِی

 وطنی آن( ارائه شدهنسخه یهای چپ آنتی امپ )و رویکرد و مبانیبر زیر نقد مفصل تری »محور مقاومت« بدل شده است. در نوشتار 
. 13۹۸، نوبت اول، اردیبهشت منجنیق ... «؛ از کتاب های درباره ی رویکرد چپ آنتی امپانکار خیزش دی ماه - امین حصوری: »است: 
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به دلیل نقش تاریخی   سلطه گرانه  و فاجعه ب��ار دولت آمریک��ا )و متح��دانش( به س��ان ق��درت جه��انی هژم��ون،•

تضعیف این قطب امپریالیستی به عنوان اولویت اساسی و راهبردی تلقی می شود؛ 

     و در امتداد چنین بینشی، رهیافت ها و رویکردهای زیر پدیدار شده اند: 

رئال پولتیِک »هوشمندانه« به اصل محوری تدوین استراتژی »مبارزه ی سیاسی« بدل شده و سیاست انقالبی•

متعارف چپ )دست کم در مقطع کنونی( همچون آرمان گرایی فاقد پشتوانه ی مادی-تاریخی تلقی می شود؛

هم سویی و هم پیمانِی دولت های پ�یرامونی ب�ا »قطب م�ترقی« در نظ�ام ق�درت جه�انی همچ�ون سیاس�تی•

راهبردی درک می شود؛ 

استراتژی چپ با استراتژی های قدرت مدار دولت برای بسط توان نظامی و افزایش نفوذ منطقه ای-جهانی اش•

هم پوشانی می یابد.   

مبارزات سیاسی و طبقاتی رادیکال در درون کشورهای پیرامونی فاقد اولویت شناخته شده و ارزیابی آن ها از•

منظر تأثیرات شان بر تضعیف یا تقویت سیاست های »قطب مترقی« نگریسته می شود؛

مرزبندی ناگزیر و فاص�له  گیری فزآین�ده از جبهه ی چپ رادیک�ال، ب�ا گ�رایش عملی ب�ه ائتالف  سیاس�ی ب�ا•

نیروهای پوپولیست ضدآمریکایی-ضدغرب همراه می گردد. 

فرات��راین پرسش به قوت خود باقی ست ک��ه  فوق اضافه کرد. اما صورت بندیشاید نکات دیگری هم بتوان به 

 متصور شد؟ اهمیت این پرس��شرویکردیبرای چنین می توان چه خاستگاه هایی  خطاهای نظری-تحلیلیاز 

در این است که رویکرد »آنتی امپ« )در روایت های چپ و راست  آن( به رغم تناقض��ات نظ��ری ب��ارز و تبع��ات

 مشخص��ا به نظ��ر می رس��د ک��ه قابلیت انکارناپذیری برای تکث��یر دارد.در گذشته و امروز،فاجعه بارش تاریخی 

خاستگاه های بازتولید رویکرد چپ »آنتی امپ« اغلْب فراتر از خطاهای نظری اش می روند. ضمن تصدیق نقش

اینبه ب��اور مْن تکثیرپ��ذیرِی عوامل تاریخچه ای یا سازوکارهای هویت یابی و وابس��تگی های م��ادی- سیاس��ی، 

پدیده  را پیش از هرچیز می باید همچون یکی از پیامدهای عام دوران شکست و افول ت��اریخی چپ و فق��دان

. هرچند بی گمان منظرهای مهم دیگری هم برای تأمل در این8چشم اندازِ پیشروی/ پیروزِی نزدیک تلقی کرد

موضوْع قابل تصور اند. درهرحال، واکاوی خاستگاه های وسیع تر این پدیده، فرات��ر از دغ��دغه ی نوش��تار حاض��ر

است. 

 ب�ر دای�ره ی انتخاب ه�ا وشرایط زیس�ت سیاس�ی-اجتم�اعی در دوران شکس�ت و اف�ول ت�اریخی چپ، ت�اثیراتی به نظر می رسد که .۸
جهت گیری های سیاسی نیروهای چپ به جای می گذارند که لزوما در سپهر استدالل های نظری و تحلیلی نمی گنجند، یا صرفا ب��ا ارج��اع

دربه این گونه بحث ها قابل توضیح نیستند. بر پایه ی چنین برداشتی، یعنی از منظر پیامدهای موقعیت ت��اریخِی شکس��ت چپ، می ت��وان 
 درکرد )هرچند این تامل نباید صرفا ب�ه این منظ�ْر مح�دود گ�ردد(.ل مورد خاستگاه های غیرنظرِی مولد رویکرد چپ »آنتی امپ« تام

ه اصرار این نحله بر نادیده گرفتن خطاهای نظ�ری اش راک عواملی را برشمرد برخی–همین راستا - دست کم در حد گمانه زنی  می توان 
 گ�رایش ب�هب(جذابیت دولت گرایی در اثر افول باورهای پیشین به توان دگرگون س�از س�تمدیدگان؛  الف(: دسازنمی تاحدی روشن تر 

 اشتیاق فایده باورانه برای تغییرات کالِنِج( مشهود و پدیداری؛ ینیروهایمستقیم فاعلیت منفی/بازدارنده، به  ِی تاریخپیامدهای انتساب
گرایش�ی نوس�تالژیک ب�ه د(زودهنگام و ملموس به واسطه ی دوربودن افق پیروزی و ن�اچیزبودن امکان�ات مب�ارزه ی م�ؤثر و پردامن�ه؛ 

رنجش ناسیونالیس�تی از م�وقعیت ه( گذشته ی پرشکوه یا پراقتدار چپ، در واکنش سیاس�ی-روانی ب�ه شکس�ت و اف�ول ت�اریخی چپ؛
 هم ذات پنداری ب��ا نماده��ای ق��درتو( اقتدار میهن؛ احیای« کشوِر خودی در سپهر جهانی و/یا تعلق خاطر ناسیونالیستی به »تحقیرآمیز

برای گریز از سنگینی حس سرکوب و ناتوانی سیاسی.
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بر کسی پوشیده نیست که طی دهه های اخیر دایره ی نفوذ سیاست های امپریالیستی گسترش یافته و تبعات

 این روند صعودْی نسبتی مستقیم بااگر بپذیریم که یافته اند. حال، چشمگیریویران گر آن ها شدت و وسعت 

افزایش دامنه ی بحران های سرمایه داری داشته اس��ت، می ت��وان گفت ک��ارکرد امپریالیس��م به ن��وعی م��دیریت

 بحران های سرمایه داری ست. اگرچ�ه این ک�ارکرد م�دیریتی اغلب به ش�کل واکنش ه�ای ن�امتمرکز وارتجاعِی

خودمحورانه ی کانون های امپریالیستی تجلی می یابد، ولی این واکنش های دفاعی درس��ت به دلی��ل تنش ه��ای

جدیدی که خلق می کنند، روندهای متنوع هم سازی را به دنبال دارند. برای مث��ال، ته��اجم اخ��یر روس��یه ب��ه

و ب��دین طریق کمکیاوکراین نه فقط م��وج ت��ازه ای از گس��ترش نظ��امی گری و اقتص��اد نظ��امی را ب��رانگیخت 

اضطراری برای روند لرزان انباشت جهانی سرمایه در کشورهای امپریالیستی ف�راهم س�اخت، بلک��ه - درکن�ار

؛ هم به واس�طه ی تغی�یر جهت9سایر پیامدهایش- فوریِت بحران حی وحاضر تغییرات اقلیمی را به حاشیه ب�رد

توجهات عمومی، و هم با تسهیل هدایت بودجه های ملی به سمت نظامی گری. 

 میراث دیرینه ی تفکر دوگانه اندیش، می کوشند ما را مجاب س��ازندبسطاکنون رسانه های سلطه از هر سو، با 

که در میانه ی فاجعه باید به جستجوی سویه های خیر و شر برآییم تا از بین آن ها یکی را حمایت و دیگری را

 کنیم؛ اینکه یا باید در جانب قوای آمریکا-ناتو بایستیم، یا در جانب روس��یه-چین. هم از این روس��تنکوهش

ضدسرمایه دارانهکه - برای مثال - اعتراضاِت فعلِی ضدجنگ عمدتا از سنت پیشیِن برجسته سازِی ارزش های 

ناسیونالیستی و راست گرایانه یافته اند. بخشی از جریانات چپ نیز مجال را مغتنمفاصله گرفته و سمت وسویی 

در شکاف بین امپریالیس��ت ها جس��تجو کنن��د.یافته و همگان را دعوت می کنند که مجاری تنفس سیاسی را 

بس��ط فاجعه ب��ار واقعیت برحال آن که تشدید ستیزهای امپریالیستی با همه ی پیامدهای فاجعه ب��ارش ص��رفاً 

به ط��ور ت��اریخیو امپریالیسم زاده ی سرمایه داری س��ت سرمایه داری تا کران های نابودی همه چیز داللت دارد. 

( از دل الیه ی ژرف تِر پیش برنده ی حیات سرمایه داری برآم��ده و بالی��دهemergent )10نوپدیدهمچون الیه ای 

س��پهر حفظاست؛ چرا که منطق انتزاعی سرمایه راه پیشروِی خ��ود در جه��ان انض��مامی-ت��اریخی را درعین 

 همین الیه ی نوپدید پس از تثبیت و استحکام، خود به م��ددکارلذا. پیموده استمرزهای ملی )دولت  ملت ها( 

 وابستگیبه تدریجدولت های پیشرفته، خصوصا بدین دلیل که جایگزین ناپذیر رانه ی انباشت سرمایه بدل شد؛ 

 یافتند.این مناسباتتامی به بازتولید مناسبات سرمایه دارانه و بهره مندی )ترجیحا( انحصاری از 

پس، اگر امپریالیسم تجلی تالش های انضمامی کانون های جهانی سرمایه برای حف��ظ جایگ��اه مرجح ش��ان در

متن تداوم سرمایه داری ست، مهم ترین شاخص مبارزه با امپریالیس�م، مب�ارزه ب�ا سرمایه داری س�ت. درنتیج�ه،

راهنمای این مبارزه، اولویت دادن به زیست و مبارزاِتِ انضمامِی سوژه  های بالقوه ی پیکار ضدسرمایه داری ست؛

( انتش�ار ی�افت ک�ه از ابع�ادIPCC )گزارشی از سوی پن�ل تغی�یرات اقلیمی س�ازمان ملل. در اثنای اخبار تهاجم روسیه به اوکراین، ۹
؛ اینکه پنجره ی امکان بازگش�ت پذیرِی اقلیمی در ح�ال بسته ش�دن اس�ت و رون�د تغی�یراتخبر می دهدتکان دهنده ی تغییرات نزدیک 

( یا سیکل تغییرات خودافزا پیش می رود. irriversibilityاقلیمی به سرعت به سمت مرحله ی بازگشت ناپذیری )

emergentالیه ی نوپدید یا نوخاسته ). 1۰  layerیکی از مفاهیم رئالیسم انتقادی - فلسفه ی علم روی باسکار - است؛ مفه�وم الیه ی )
 پیچیدگی های جهان بدون تقلیل سازوکارهای علی�تیاندیشیدن به امکان(� stratification ) مفهوم الیه مندی واقعیتدر پیوند بانوپدید

به یکدیگر را فراهم می آورد. 
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 که از دیوارهای نزدیک ترین زندان آغاز می شود. اگر سرمایه داری در مسیر اجبار به بسطپیکاری برای رهایی،

 مب�ارزاتی س�تمدیدگانآم�اجبی انتهای خویش، گرایشی بنیادی به نابودی همه چیز )انسان و ط�بیعت( دارد، 

خ��ویش،نمی تواند کمتر از »همه چیز« باشد. اگر اکثریت انسان های این سیاره، بسته ب��ه م��وقعیت انض��مامی 

 مس�تقیم ی�ا غیرمس�تقیم توس�ط مناس�باتسازوکارهای ش�انک�ه ترکیبی از س�تم هایی را تجرب�ه می کنن�د 

سرمایه دارانه تقویت و بازتولید می شوند، مبارزه ی مشترک ستمدیدگان با کلیت سرمایه دارْی هم ممکن است

و هم ضروری. بر این اساس، آنچه به طور سنتی یا نمادیْن مبارزه ی طبق�اتی می ن�امیم، دامنه اش علی االص�ول

بسیار وسیع تر از مبارزه  ی مستقیم با استثمار و ستم اقتصادی ست. در این معنا، پیک��ار طبق��اتی تنه��ا زم��انی

خصلتی ضدسرمایه دارانه یافته و رادیکال می شود که سمت وس��ویی همه جانب�ه و »فراگ��یر« بیاب�د، ت�ا بتوان��د

گستره ی هرچه وسیع تری از ستمدیدگان را علیه بنیان ه��ای بی��داد مس��لط هم��راه س��ازد. وانگهی، اگ��ر نظم

سرمایه دارانه و پاسداران امپریالیسِت آن گرایشی پایدار ب��ه تش��دید ش��کاف های بین س��تمدیدگان و ازجمل��ه

تشدید شکاف های بین ملت ها دارند، مسیر بدیل روی��ارویی ب��ا این نظم، تق��ویت آگ��اهی ضدس��تم و ارتق��ای

همبستگی انترناسیونالیستی ست. 

جان کالم آن ک��ه تش��دید بحران ه��ای س��رمایه داری و ت��ورم بی وقفه ی امپریالیس��م را بای��د همچ��ون آخ��رین

 »فراگیر« و انترناسیونالیستی تعبیر کرد.  طبقاتِیپیکارها برای تدارک زنگ خطر

1400ا. ح. - اسفند 

*   *   *
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