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و در  1«دموکراتیک یتغییر سیاسی و پوسته»ی یازده سال پیش، در سرمقاله

قوانین  برمبنای 2،«ی استراتژیک جدیدبحران و تغییر سیاسی در مرحله»ی مقاله

را در قالب عربی های[ بهار ، شروع ]جنبش«مانیفست»سیاسی مشخص شده در 

رین بهت»داری و گرایش به دموکراسی، به عنوان مدت سرمایهی بلندپیشرفت توسعه

ها ترسیم کردیم. اجازه دهید به مراحل اساسی آن تحلیلبورژوایی،  3«یپوسته

 بازگردیم.

که تاریخ تحوالت اجتماعیِ طبقاتی داری عالوه بر اینی سرمایهها توسعهتاریخ قرن

که بورژوازی است  5ایتاریخ اَشکال سیاسی 4اند،کشیده شدهفرایند است که توسط آن 

بحران و تحول  هایهلحظی طوالنی . اگر سلسلهکندمی ی خود را تحکیمبا آن سلطه

داری جهانی در هر بخش از سرمایهمحور آن توسعه قرار دهیم،  راستای سیاسی را در

اجتماعی، ایجاد یابیم. در سطح میملّی آن روند را های و ویژگی 6عام هایمندیقاعده

های صنعتی بزرگ و گروه گیریشکلطبقاتی،  7داری، پیشرفت قشربندیبازار سرمایه

 فروپاشی زندگی روستایییندهای افرتمرکزهای مالی بزرگ گواهی بر تغییر عمیق در 

خود، با دستخوش توسعه قرار گرفتن کشورهای  یو گسترش شهرنشینی است. به نوبه

و به شهرها سرازیر ها میلیون انسان از سکون زندگی روستایی کنده مختلف، ده

شناسی اجتماعی، گذار واقعی از قرنی به قرن دیگر است. شوند، با جهشی که در روانمی

ی عنوان سلطهبهدموکراسی  دولتی مدرنیته، با تحکیم سازوبرگدر سطح سیاسی، 

د. گیرنی حاکم شکل میهای طبقهها و جناحبیان کثرت منافع بین گروهبورژوازی و 

تر جایی که مبارزه برای تحکیم بورژوازی، از طریق گذاری تاریخی، روشن-در فرانسه 

                                                      
1 Mutamento politico e involucro democratico 
2 Crisi e mutamento politico nella nuova fase strategica 
3 miglior involucro  

 

5 forme politiche 
6 regolarità generali 
7 stratificazioni 
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ی شکل دموکراتیک دولت به عنوان پوسته کهپیش از آن-از جاهای دیگر صورت گرفت 

 1۷71 و 1۷4۷ ،1۷3۱ ،17۷۱-پی درپیدموکراتیک  هاییورشسیاسی به بلوغ برسد، 

 در که- برسد خود طبقاتی بلوغ به پرولتاریا کهاین از قبل حال، عین در. بود ضروری-

به طور قطعی خود را نشان داد  1۷71بود و در سال  جنینی شکل در هنوز 1۷4۷ سال

 ضروری بود. ۷هاآزمون همان-

شد و به کمال  زادهی مارکسیستی دولت با تحلیل آن نبردهای طبقاتی نظریه

 یرسید: این نظریه از یک سو به مفهوم دموکراسی به عنوان بهترین پوسته برای سلطه

رسد، و از سوی دیگر به دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان قانون جنبش رهایی بورژوازی می

هم ی سرمایه را درکه در آن سلطه« شکل سیاسی سرانجام مکشوف»آن  .۱پرولتاریا

 یورشفرانسه و  1۱. در کنار ویژگی برتری سیاسیبایست کمون باشدمی شکندمی

ی بورژوازی را[ حل کرد، انواع دیگر یا اشکال خاص دموکراتیکی ]که مشکل سلطه

کنند. در بریتانیای کبیر، ی سیاسی[، همان فرآیند اجتماعی را بیان می]پوسته

پراگماتیسم انگلیسی بقایای اشرافیت را با نمایندگی سیاسی بورژوازی سازگار کرد. در 

داری با معمای وحدت دولت ترکیب شده بود، رمایهآلمان و ایتالیا که مسائل تغییر س

بود. همچنین در  11بیسمارک و کاوور« انقالب از باالی»راه پیشِ روی ]بورژوازی[ 

، گذاری طوالنی به 1۷4۷های حاکم پس از سال بست بین جناحفرانسه، به دنبال بن

ودیم. بمدت بیست سال تمرکز ]قدرت[ سیاسی در شکل شخصی بناپارتیسم را شاهد 

 1۷4۷انقالب  12«وصایای مجریان»ی مارکس ناپلئون سوم، بیسمارک و کاوور به گفته

های اروپایی روی دیگر پیدایش بازار جهانی است، که در آن بودند. تحول نظام دولت

ی کهن یکسان بود. در طول قرن نوزدهم، بورژوازی در فرآیند زمان تقریباً با قاره

ملّی  ی دولتتدریج کل اروپا را تحت تأثیر قرار داد، پوستهبهداری که ایهی سرمتوسعه

                                                      
۷ prove 
۱ legge di movimento per l’emancipazione del proletariato 
1۱ primato politico 
11 Cavour 
12 esecutori testamentari 
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در  13های ناپلئونیرا به خود گرفت. در آغاز قرن، انقالب صنعتی در انگلستان با جنگ

 کرد، پاریساروپا همزمان بود. لندن از برتری صنعتی و تجاری خود استفاده می یقاره

های ارتش یابد، انقالبی که با چکمهرا می 14«پوشانقالب چکمه»در ناپلئون بناپارت 

در فرانسه پیروز  17۷۱نویسد بورژوازی که در سال کند. مارکس میپیشروی می بزرگ

ی گرایی قاره نیاز داشت؛ و در عین حال با حمایتیهدر بق« شرایط بورژوایی»شد، به 

 که-وگانه دیند افرای به دنبال مقابله با برتری اقتصادی بریتانیا بود. این بلوک قاره

ای است و قرار گرفتن در ی نابرابر بین انگلیس و فرانسه و سایر مناطق قارهتوسعه

 همچنین-کند متفاوتی را در مناطق ملّی مختلف منعکس می 15یهای توسعهزمان

 کردند. از مناطقهای سیاسی متفاوتی بود که این توسعه را همراهی میحلراه خاستگاه

گری دولت برای مقابله با مناطق گرایانه و مداخلههای حمایتمانده، سیاستعقب

گرایی حمایت»سیمونی در فرانسه و های سنپیشرفته مطرح شد، یعنی نظریه

ا و هی بریتانیا، نظریهاز منطقهزبان. فریدریش لیست در مناطق آلمانی 16«آموزشی

 ی برتری اقتصادی بریتانیا بود.کنندههای لیبرال منعکسسیاست

ها[، که با ظهور ]قدرت یموازنهکل قرن ]نوزدهم[ بدون در نظر گرفتن بازی 

اش ، غیر قابل توضیح است. لندن از سالح بودجهبورژوازی و مقاومت استبداد گره خورده

                                                      
13 tentativo napoleonico 
14 révolution bottée 
15 tempi dello sviluppo 

مان ز»فرد و « زمان بیولوژیکی»در مقام واسط بین  ،«زمان سیاسی» یهای توسعه اشاره به مسئلهزمان

 ردازد.پبه بررسی آن می« هاپرسش دشوار زمان»دارد که آرریگو چروتتو در کتاب خود با عنوان  ،«تاریخی

 تواند داشته باشه وآهنگ تند یا کند میمادی ضرب یزمان سیاسی با توجه به مقاطع مختلف توسعه

چروتتو و پارودی با  1۱57این تبعات بسیاری برای تدوین استراتژی انقالبی دارد. برای مثال در تزهای 

اهد خواهیم بود، داری در جهان به خصوص در آسیا را شسرمایه یبیان اینکه دوری طوالنی از توسعه

امکان هرگونه بحران اساسی امپریالیسم که منجر به امکان انقالب سوسیالیستی جهانی باشد را منتفی 

)عبارت مارکس( و تشکیل حزبی بر مبنای « دهی و آموزش پرولتاریاسازمان یآهسته»دانند و بر کار می

 کنند. م.های اروپایی تاکید میمدل بلشویکی لنین در متروپل
16 protezionismo educativo 
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به  1۷15کرد، پاریس پس از شکست ای استفاده میهر شکلی از هژمونی قارهعلیه 

ساز بود، برلین با ترکیب بازی دیپلماتیک با چند جنگ سرنوشت 17دنبال جبران مافات

های ارتجاع، به طور متناوب توسط گاهوحدتش را به دست آورد، وین و مسکو، تکیه

و  شدند،زبان به کار گرفته میلمانیلندن برای جلوگیری یا تعدیل وحدت مناطق آ

د. شی خود، در برابر امپراتوری تزاری به بازی گرفته میامپراتوری عثمانی، به نوبه

ها در ]تدوین[ استراتژی کمونیستی انقالبی را در سال مارکس و انگلس اولین گام

ند و کمیای که مبارزات طبقاتی و دولتی را با هم ترکیب برداشتند، استراتژی 1۷4۷

کند، زیرا تشکیل بازارهای بزرگ ملّی به از انقالب دموکراتیک بورژوازی حمایت می

 بخشید.گیری و تمرکز پرولتاریا سرعت میشکل

-های بزرگ آن عصر تمام قدرت 1۷هایهای نوزدهم و بیستم، ساختاردر آغاز قرن

 با -ی آمریکا و ژاپن متحدهانسه، آلمان، ایتالیا، و بعدتر ایاالت فر کبیر، بریتانیای

به معنای تنظیم ابزارهای حضور در  نیز این که شد، مواجه سیاسی تحول هایبحران

ی گذار به دوران امپریالیسم مطرح بود. قرن بیستم المللی است، زیرا مسئلهی بینعرصه

تر آشوبریی نیز پبورژوا نوزدهم قرن از امپریالیستی، در تغییر اشکال سیاسی خود، حتّی

های مختلف برای یافتن ابزارهای سیاسی و دولتی برای دوران بود. تالش بورژوازی

هایی برای دموکراسی امپریالیستی بود و در حلوجوی کورمال راهجدید، تقریباً جست

های امپریالیست در بریتانیای کبیر، در مبارزات جمهوری تحول احزاب و ظهور لیبرال

 2۱های آلمان ویلهلمیدر ایتالیا، در ناآرامی 1۱«حران پایان قرنب»سوم در فرانسه، در 

له سلس از نیز متحده ایاالت پس از دور طوالنی بیسمارکی منعکس شده است. حتّی

المللی شدن و تغییر سیاسی توسعه، و از انطباق با از بین 21حمالت دموکراتیک خود،

مطلع بود. ابزارهای تمرکز امپریالیستی ]در ایاالت  22انداز حضور امپریالیستیچشم

                                                      
17 riscatto 
1۷ assetti 
1۱ crisi di fine secolo 
2۱ Germania guglielmina 
21 la loro successione di assalti democratici 
22 di adeguamento alla proiezione imperialista 
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حده[ با آغاز قرن بیستم شروع به شکل گرفتن کردند؛ بازگشت به بانک مرکزی در مت

بود که تمرکز  1۱3۱ی در دهه 23اتفاق افتاد، اما این سیاست نیو دیل 1۱13سال 

ی ریاست ر دورهفدرالی را کامل کرد. در فرانسه، ساختارهای اساسی نیم قرن بعد د

و  1۱4۱جمهوری سوم در  24جمهوری ژنرال دوگُل شکل گرفتند، یعنی بعد از سقوط

 .1۱5۱ی سپس سردرگمی جمهوری چهارم در دهه

که مشکل بیشتری در « های متأخرملّت»تصادفی نیست که در آلمان و ایتالیا، 

جهانی اول، در های شدید جنگ تمرکز شکل دولتی خود داشتند، به دلیل دگرگونی

دوباره مطرح شدند.  25«ناقص»گرایی اشکال سیاسی کثرت 1۱3۱و  1۱2۱های دهه

، 1۷71و  1۷4۷های مختلف فاشیسم و نازیسم هستند: بر خالف این اشکال ناقص سویه

های انقالبی آن زمان در آن شکست خوردند، یک گام به این آزمونی بود که جریان

عه داده توس« دولت و انقالب»و انگلس که لنین در  عقب نسبت به کشف علمی مارکس

های توتالیتاریسم اشکال سیاسی امپریالیسم را اشتباه درک کردند، زیرا بود. نظریه

ی امپریالیستی شد. دموکراسی منجر به درک نادرست توسعه 1۱3۱ی بحران دهه

های یسم تنها جایگزیند. فاشیسم و نازبوی حاکم بطبقه ی«بهترین پوسته»کماکان 

 گرایی سیاسی بورژوایی خواهند بود.موقتی برای کثرت

ی دوم پس از جنگ شاهد تعمیم دموکراسی امپریالیستی، در ابتدا در تمام دوره

 یی غربیِ موجِ اولِ توسعهی روسیه، یعنی در سراسر ناحیهجز منطقهبهها متروپل

گرایی ناقص فاشیستی یا داری بود. در جنوب اروپا، آخرین بقایای کثرتسرمایه

رار ی اروپایی قتحت فشار عامل محدود کننده -در اسپانیا، یونان و پرتغال  -استبدادی 

داری دولتی گرفتند. در اروپای شرقی، تقسیم یالتا ساختارهای استالینیستی دور سرمایه

                                                      
23 New Deal 

24 naufragio 
25 imperfetto 
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به حد کافی ی پیش از دو دهه که نیرویی ، انباشت1۱۷۱ل کرد، اما در سا 26را حفظ

 27.شدناگهانی و سراسری باعث آرایش مجدد سیاسی ، بود رشد کرده

 شدید، ماحصل دومین جنگ جهانی امپریالیستی و تضعیف 1۱4۱ی از اواخر دهه

های بریتانیا و فرانسه، به دور جدیدی از توسعه و نیز دور جدیدی از قدرت

ها، دامن زد. استراتژی های مستعمرههای ملّی بورژوازیدموکراتیزاسیون، یعنی انقالب

در  ها وهای اتصال با بلشویکی خود، با تحکیم رشتههای اولیهانقالبی ما از همان گام

لنین، که استراتژی مارکس و انگلس را در دوران امپریالیستی  راستای طرح استراتژیک

 روز کرده بود، از آن مبارزات ملّی حمایت کرد.به

نوشت که این مبارزات علیه حاکمیّت  1۱5۱ی آرریگو چروتتو در پایان دهه

های جدید های در حال رشدِ قدرتبرای بورژوازی 17۷۱2۷استعماری در حکم سال 

ال ای شاهد سهای کشورهای تازه استقالل یافته برای لحظهبود. این باعث شد بورژوازی

ی های مستقل مبارزه، یعنی روزی که اولین بیانباشندانداز خود در چشم 1۷4۷

ل، از آنجا که های جدید نیز ظاهر شد. به همین دلیپرولتاریای مدرن در آن دولت

بخشد و تضادهای امپریالیسم را ی پرولتاریا را سرعت میی بورژوایی توسعهتوسعه

راتیک های دموککند، کمونیسم انترناسیونالیست پذیرفت که از آن انقالبتشدید می

 .ملّی حمایت کند

                                                      

26 congela 

هفتاد، با شروع موج  یداند که از دههفروپاشی شوروی را ناشی از بحران اقتصادی می نویسنده27 

به بلوغ کافی برای تغییرات اساسی در شوروی  ،(imperialist liberism) «اقتصاد آزاد امپریالیستی»

یال سوس خط طرفدار اقتصاد آزاد در آلمان با انتخاب هلموت اشمیتبا رشد امپریالیستی آلمان، رسید. 

به قدرت کامل رسید. این آغاز پایان دور  1۱74در سال به صدراعظمی آلمان غربی در سال  دموکرات

ترین داری دولتی و آغاز دور اقتصاد آزاد در مقیاس جهانی بود. اتحاد شوروی به عنوان کاملسرمایه

 و توان رقابت امپریالیستی داری دولتی، توان تجدید ساختار در این دور جدید را نداشتسرمایه ینمونه

ی: لوتتا کمونیستا، مدل بلشویک»ها را نداشت که منجر به فروپاشی آن شد. )ر.ک. به دیگر امپریالیست

 . م.2۷2-27۷و صص.  15۷-257ص. از گوئیدو الباربرا ص« 1۱65-1۱۱5

 ـ.سال وقوع انقالب فرانسه م2۷ 
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های نیروهای کوچک، متوسط و بزرگ در بازی-های جدید موج دوم قدرت

از بسیاری جهات -ده، مانند الجزایر، مصر، هند، چین، اندونزی و غیره المللی آینبین

ر کرد. دداری را دنبال میی سرمایهدولتی موج اول توسعه-بایست اشکال سیاسیمی

ی های دولتبازار جهانی که قبالً تحت تسلط و تقسیم امپریالیسم درآمده بود، گروه

و در واقع این کشورها اشکال  هستند،« هایی متأخرملّت»جدید بیش از پیش 

 مندی اَشکال سیاسیگیرند. این امر قاعدهگری دولتی دور قبلی را به عاریت میمداخله

های نظامی های نوظهور، و همچنین نقش دائمی دستگاهداری دولتی در قدرتسرمایه

 یهای استقالل به ارث رسیده و به دلیل نیاز به تمرکز حداکثری سیاسکه از جنگرا 

 دهد.توضیح میتحمیل شده است، 

، 1۱6۱و  1۱5۱های تر از دو دهه، دههنتوانست مانع از آن شود که در کمامر این 

ید های جددینامیک درگیری امپریالیستی بر خصلت انقالبی و ملّی بورژوازی قدرت

گرایی ویتنامی های ملّینشان داد که خواسته 2۱های هندوچینغلبه نکند. ]...[ جنگ

شود. در جنگ اعراب و اسرائیل در امپریالیستی میچقدر سریع گروگان درگیری بین

، ارزیابی این بود که در حال حاضر پویایی امپریالیستی بر مطالبات ملّی 1۱67سال 

جا ی و پرولتاریا، همهغلبه دارد، و باالتر از همه این که تضاد طبقاتی مدرن، بین بورژواز

های جدید نیز به بلوغ قدرت های عربی ویژگی غالب است. حتّیدر اسرائیل و در قدرت

 اند.خود رسیده 1۷4۷

و هم امواج  1۱۱7های آسیایی ، هم بحران1۱۱۱ی با شروع از این مقدمات، در دهه

عنوان بحران بهقبلی انتقال سیاسی در آمریکای التین، آسیا و اروپای شرقی را 

آغاز  1۱۷۱ی در امتداد دور لیبرالیسم امپریالیستی، که در دهه 3۱المللی شدنبین

                                                      

کشورهای ویتنام، کامبوج، الئوس، سنگاپور، ای است در جنوب شرقی آسیا و شامل هندوچین منطقه2۱ 

 . مـ.شودمیانمار )برمه(، تایلند و بخشی از مالزی می

3۱ crisi di internazionalizzazione 
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ای آنچه به آن تحوالت منتهی شد، ویژگی مشترک دور توسعه 31شد، توضیح دادیم.

های جدید را مجبور به حضور در بازار های ملّی، آن قدرتبود که، فراتر از محدودیت

ی شان را در معرض فشار ناخواندهها و ساختارهای داخلیهجهانی کرد و موازن

الی های مهای امپریالیستی قرار داد که آن جریانالمللی و متروپلهای مالی بینجریان

-دهند سیاسی که کارتل لیبرالیسم امپریالیستی را تشکیل می را از طریق نهادهای

 هدایت-و سپس سازمان تجارت جهانی  32گات جهانی، بانک پول، المللیبین صندوق

 .کنندمی

سرمایه،  یبرای سلطه« بهترین پوسته»عالوه بر مفهوم کلیدی دموکراسی به عنوان 

ی سازی به دیگر مراجع نظری، که در مقالهالمللیبندی علمی بحران بینجمع

ر مورد اشاره قرا 1۱۱7به تاریخ دسامبر  33«سازیالمللیمحدودیت خارجی و بین»

ی آزاد پیوند دیالکتیکی اند، پیوند خورده است. تزهای مارکس در مورد مبادلهگرفته

گرایی را نشان داد: یک صنعت بزرگ، حتی اگر تحت حمایت بین لیبرالیسم و حمایت

کند. آرریگو چروتتو، در تأملی در دولت ایجاد شود، وابستگی به بازار جهانی ایجاد می

 «عنوان تنها شکل تحکیم استقالل ملّیبه»داری دولتی هی سرمای، فرضیه1۱55سال 

                                                      

 ی رقابتی هشتاد، با توجه به وضعیت توازن نیروهای طبقاتی و صحنهمنظور این است که در دهه31 

بیات داری دولتی هستیم که در ادلیبرال در برابر سرمایه داریامپریالیستی، شاهد گرایش به سرمایهابین

ی مهم که بخش قابل توجهی از نقدهای وارده بر شود، با ذکر این نکتهولیبرالیسم خوانده میرایج ن

گرایی دولتی در اقتصاد به داری دولتی و طرفداری از مداخلهولیبرالیسم دست آخر به توجیه سرمایهن

ی طلبشود، در حالی که این شکل از اصالحی کارگر ختم میز جمله حمایت از طبقههای مختلف ابهانه

های فزاینده بین هایی که شاهد تنشی حاکم باشد، به خصوص در دههتواند در خدمت طبقهتنها می

های های امپریالیستی نیاز به اجماع برای برنامههای امپریالیستی هستیم و طبقات حاکم در قدرتقدرت

 جنگی خود دارند. مـ.

یا به  )General Agreement on Tariffs and Trade (ی عمومی تعرفه و تجارتنامهموافقت32 

نامه در اصل در شهر ژنو تهیه شد. این موافقت 1۱47کشور در سال  23توسط  (GATT) اختصار گات

المللی بوده که در کنفرانس برتون وودز تنظیم شد نویس منشور سازمان تجارت بینبخشی از یک پیش

 مـ. .المللی پول و بانک جهانی معرفی شدو پس از جنگ جهانی، همراه با صندوق بین

33 Vincolo esterno e internazionalizzazione 
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های جدید، در برابر فشار امپریالیسم، را طرح کرد. چروتتو با قاطعیت به برای قدرت

داری دولتی در نواحی نوظهور سرمایه یگرایانهمندی سیاسی هدایتگر و حمایتقاعده

ها توسعه یابد. ما متذکر تواند با پیوند دادن تزهای مارکس به آنکند که میاشاره می

عنوان گامی متعاقب به»توان سازی دور لیبرال را میالمللیهای بینشدیم که بحران

داری از ایهدر نظر گرفت، یعنی زمانی که پویایی سرم« الذکر[ توسعهقانون ]فوق

ی برخاستن گرایانهگرایانه و دولتحمایت مندیقاعده»ی ملّی فراتر رفت: آستانه

ه شود، یعنی زمانی کسازی دنبال میالمللیمندی بحران بینداری توسط قاعدهسرمایه

کند در مورد شود و آن قدرت را مجبور میتوسعه منجر به ادغام در بازار جهانی می

 «های دیگر مذاکره کند.قدرت چنین ادغامی با

یه داری دولتی روسچروتتو در رابطه با سرمایهقبالً  را ی مفهومی، این هسته عالوهبه

که عوامل اساسی بحران - 34«از استبداد استالینیستی تا بازار جهانی واحد»ی در مقاله-

است. چروتتو در  کردهبندی در اساس فهم کرده بود، صورت تررا سی سال پیش 1۱۷۱

شوروی در بازار جهانی فرایند ادغام اتحاد »نویسد: هنگامی که می 1۱6۱ی ژانویه

با  تمام مزایای ارتباط نزدیک»ی اقتصادی روسیه از تکمیل شد، توسعه« امپریالیستی

م حاک یتقویت طبقه»به  همین امرو  برخوردار شد« های سنّتی امپریالیستیگروه

ا هی تضادها، نوسانات، عدم تعادلهمه»داد، اما باید در عین حال اجازه می« بوروکراتیک

 شد.را نیز متحمل می« های بازار جهانی امپریالیستیو بحران

آشفتگی »است که به عنوان  35«برخورد تاریخی»سومین مرجع نظری در تز 

سم امپریالی»ی شود و در مقدمهیناشی از عوامل بیرونی، شناخته م« اجتماعی و سیاسی

این تأکید مارکس و « ایدئولوژی آلمانی»توضیح داده شده است. چروتتو از « واحد

اشی از تر صنعتی، نرقابت با کشورهای پیشرفته»گیرد که بر اساس آن انگلس را برمی

در کشورهای از نظر صنعتی  الملل، برای ایجاد تضاد مشابه حتّیگسترش روابط بین

سازی المللیهای بینمتذکر شدیم بحران 1۱۱7در سال «. یافته کافی استتر توسعهکم

                                                      

34 Dall’autarchia staliniana al mercato unico mondiale 
35 collisione storica 
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بین عامل خارجی لیبرالیسم امپریالیستی، موسوم « برخورد تاریخی»عنوان توان بهرا می

 گرایی در نظر گرفت. ]...[ی دولتشده، و ساختارهای حفاظت«سازیجهانی»به 

های توان در نسبت با زمانمیاند تحلیل یکجا گرد آمدهکه در آن را امواج گوناگونی 

هایی که در آن دوره ی قدرتای و ملّی، و مجموعههای تاریخی منطقهتوسعه، ویژگی

، 1۱۷۱ی کنند، متمایز کرد. در آمریکای التین، در دههها را مشخص میآن ویژگی

ا تسریع کرد و تعمیم داد. بحران بدهی عامل برخورد خارجی بود که گذارهای سیاسی ر

ی آسیایی باعث تحول در فیلیپین و باالتر از همه در کره ، توسعه1۱۷۱ی باز در دهه

ها در توالی سریع بحران 1۱۱1و  1۱۷۱های شوروی بین سالشد. فروپاشی اتحاد 

 یلهستان، مجارستان، چکسلواکی، آلمان شرقی، بلغارستان و رومانی و همچنین تجزیه

تقسیم »-حاصله یند افردهد. را توضیح می 1۱۱۱ی خونین یوگسالوی در طول دهه

ی اروپا به سمت شرق جایگزین که با اتحاد مجدد آلمان و گسترش اتحادیه« مجددی

هنوز در بالکان پایان نیافته است، جایی که ]پس از اسلوونی و -تقسیم یالتا شد 

اند. اروپا را آغاز کرده یهای فدراسیون یوگسالوی الحاق به اتحادیهکرواسی[ دیگر بخش

با تغییر استراتژیکی که اثراتی همانند یک درگیری  36معنای تاریخی شکست آن گُسَل،

شود که حتی پس از ]سی سال[ میاین واقعیت نیز سنجیده  باجهانی داشت، 

 های آن هنوز به پایان نرسیده است.لرزهپس

، در که شمال آفریقا و خاورمیانه را فرا گرفته است را موج کنونی بحران حتّی

ای و باالتر از همه چهارچوب جدید دور های سیاسی و تاریخ منطقهصورتی که ویژگی

ان توجهانی و روابط قدرت ناشی از بحران روابط جهانی مد نظر قرار گرفته باشند، می

کال داری، اشمدت سرمایهی بلندبا ابزارهای علمی که برای گشودن پیوند بین توسعه

روند توضیح داد. قانون سیاسی که سازی به کار میالمللیبینیندهای افرسیاسی و 

شود. د میاش تأییکند در پویایی دیالکتیکیمی]معیّن[ « بهترین پوسته»دموکراسی را 

های ها و جناحسازد و این ]گروههایی را متمایز میها و جناحپیشروی توسعه، گروه

کنند، اما جرح و های سیاسی را ایجاد مییزههای عینی برای کثرت انگمتمایز[ پایه

                                                      

36 rottura di faglia 
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یک اصالح مکانیکی نیست. قرن نوزدهم بورژوایی  37تعدیل اشکال سیاسی یکپارچه

داری و شکل دموکراتیک را ی سرمایهبه طول قرون که توسعه یدهد که روندنشان می

پیش  3۷غیر خطی مخالف هایها و انگیزهزند تا چه اندازه با انگیزهبه هم پیوند می

یند ارفدهد که سرنوشت هر رود. قرن بیستم امپریالیستی این امر جدید را نشان میمی

ی د. در منطقهکنهای نفوذ تعیین میحوزه سربرها و مبارزه اختالف بین قدرت راملّی 

ر ازن انگلیسی، د]خاورمیانه[، ردپای امپراتوری عثمانی، که بقایای آن پس از پایان تو

 ، هنوز قابل لمس استهای بزرگ تقسیم شدهیک قرن مبارزه بین قدرت

داری ی هشتاد و نود میالدی و بحران سرمایهدر مقایسه با امواج دور لیبرال دهه

ه، به خاورمیان یرا باید در ویژگی استثنایی منطقه تأخیر در گذارهای سیاسی ،دولتی

 3۱ناهنجارمنابع انرژی، یافت. رشد  حولی نیروها دلیل وزن درآمدهای نفتی و مقابله

و اشکال سیاسی  4۱های بورژوازی عرب را بر هم زدهدرآمدها تناسب بین جناح

مانده را تداوم بخشیده است؛ بازی موازنه از تقویت هر نیرویی که ظرفیت مستقل عقب

ای از ای را داشت جلوگیری کرده است. هر دو روند به سلسلهمنطقه برای هژمونی

 اند و خواهند زد.ها در خاورمیانه دامن زدهها و جنگدرگیری

  

                                                      

37 forme politiche consolidate 
3۷ spinte e controspinte non lineari 
3۱ Ipertrofia 

 های بدن است.در اصطالح پزشکی به معنای رشد به صورتی غیر عادی زیاد اندام

4۱ deformato 
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 گرایی چینیو کثرت بلندمدت یتوسعه
 اشکالو  یدارهیی سرماتوسعه نیب وندیی پسال دوباره به مسئله ازدهیپس از 

. در مجموع، میگردیبازم یی بورژوازسلطه پوشش نیبهتربه عنوان  یدموکراس

 خاص یژگیو ریتحت تأث ،یموسوم به بهار عرب یاسیس ونیزاسیمدرن یندهایافر

 یدرآمد و باز ناهنجارآن رشد  هایمشخصه که-در آن منطقه  یبورژواز یهاجناح

 یاجا شکست خوردند و به سلسلهدر همه باًتقری-است  یو جهان یامنطقه یهاقدرت

 .دامن زدند منیو  هیسور ،یبیها و سه جنگ در لاز بحران

دو  شرفتیاز پ یکه قرار بود طرح یبه آن بحث اضافه شود، بحث دیبا یدیجد بُعد

 41هاهیسو یو در توال یبازار جهان لیدر تکم ،یستیالیو امپر یدارهیی سرماقرن توسعه

 یو اروپا ضرور نیدر مورد چ یروزآوربهباشد:  یکیدموکرات یاسیشکل س 42درجاتو 

 .است

 میعظ یعلم ینیبشیکه در بطن پ ،یبازار جهان جادیروند ا ،ییایی آستوسعه با

از  یستیالیقدرت امپر کیکه اکنون  طوریبه  ،شده لیقرار داشت، تکم «فستیمان»

برابر با کل غرب خواهد بود.  ندهیی آدههی آن در چند برخاسته است که اندازه ایآس

 ینیی چمسئله» توانیچگونه م م،یکردعنوان  2۱1۱ لیطور که در آورهمان

در مورد  سمیمارکس یعلم یرا در چهارچوب دستاوردها «یستیالیامپر یدموکراس

 یدموکراس» نیو همچن هیتسلط سرما یبرا« پوسته نیبهتر»مثابه به یدموکراس

در دوران  یاسیو درجات آن اشکال س هاهیاز سو یامثابه مجموعهبه ،«یستیالیامپر

 ؟مطرح کرد ،یستیالیامپر

 یموضوع نیا ،یبورژواز کیدئولوژیو ا یمخالف، در تقابل نظر یی طبقاتجبهه در

ر د نیاست که چ نیاست؛ محل نزاع ا برالیبحران نظم لمربوط به  یهاغالب در بحث

ف را منکش یدر ابعاد جهان یاقتصاد ییروین یدارهیپرشتاب سرما یچهل سال توسعه

 یرخ داده است که از ساختارها یاصخ یاسیاتفاق در اشکال س نیکرده است، اما ا

 .کندینم یرویغرب پ یکنون یو نهاد یاسیس

                                                      

41 variazioni 
42 gradazioni 
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را از  کار نیپرسش مهم دارد و ا نیپاسخ به ا یبرا ییابزارها یستیمارکس یهینظر

 یژگیو لیی برجسته کردن و تحلی اول، مسئله. در وهلهدهدیانجام م قیدو طر

 نیمطرح است. در چ ،حزبیتک ییگراکثرتهرچند  ،ینیچ یاسیشکل س یگراکثرت

 نیدر توازن ب ژهیوبهها، از قدرت یکیالکتیو د ،یاسیو س ی، نهاداز روبناها یکثرت

به  یادداشتیچِروِتتو در  گویها، در حال عمل هستند. آررو استان یمرکز یهاقدرت

ست، ا یستیالیامپر یبحث در مورد دموکراس یبرا یاز مواد مقدمات یکی، که 1۱75سال 

 «یافتهیکامالً توسعه یدهیپد»را  سمیفاش 1۱3۱و  1۱2۱ یهارا که در دهه ییتزها

 یواز س: »کشدیبه چالش م دانستند،یم یستیالیی امپردر مرحله یی بورژوازسلطه

 یستیالیدولت امپر ریتأخ یو دارا افتهیانحراف  ایی ناقص و توسعه دیرا با سمیفاش گر،ید

 :دهدیو ادامه م«. مولّده است یروهایی نابرابر ناز توسعه یدانست که ناش

پوسته است.  نیمثابه بهتربه یدموکراس یْستیالیدولت امپر یخیتار روند»

بلکه  ود،شیانجام نم یکیشکل خود به صورت مکان نیپوسته به کارآمدتر یریگشکل

منجر  مخالف روندهایبه  تواندیکه م شودیهزاران تناقض انجام م انیروند در م نیا

 فیخطا در توص» منشاءدشوار است.  «یخیتار روند» قیدق ییرو شناسانیاازو «. شود

 ؛ی ]در اینجاست[دموکراس یهاتیمحدود ها،یها، نفبه عنوان وقفه مخالفروندهای 

 یتگافینتوسعه یحتّ ایمولّده با رکود  یروهایی نبا توسعه روندهای مخالفهمانطور که 

 .«انداشتباه گرفته شده

ا و هها، جناحرا، که در آن کثرت گروه ینیچ ییگرامعنا، اشکال کثرت نیبه ا پس

 به یخیتار روند درجاتو  هاهیسو یدر زمره توانیم شود،یم انیب ییایمناطق جغراف

 ،امر نیدر نظر گرفت. ا ش،و تناقضات ، در روندهای مخالفیستیالیامپر یدموکراس سوی

 یتصاداق یدهیپد» کیعنوان بهو اعتصابات  یدفاع طبقات یبرا ینیع یفشار زابا آغاز 

پاسخ  .تفاوتی نسبت به اشکال سیاسی منجر شودنباید به بی-به نقل از لنین - «یعیطب

: نجاستیر اد زین یستیالیامپر یدموکراس یِنیی چمسئلهبه  یستیمارکس یهیدوم نظر

، پوسته نیبهترمثابه به یستیالیپرام یِبه سمت دموکراس یخیتار رونداز نظر چروتتو، 

. در مورد کندیو انحرافات حرکت م روندهای مخالفاست که از خالل  یو تکامل ندیافر

 یقدرت یهازمانو  فضاهادر چهارچوب  ندیافرطرح آن  یامر به معنا نیا ن،یچ
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 یاسیقم یعنی ،یاقاره یساختار یاست. فضاها دارا کریپغول یابا اندازه یستیالیامپر

که از نظر  هستند، 43واحد یگرامتمرکز کثرت یاسیساختار س کی یبرا سابقه،یب

هستند: در  نیچ یستیالیی امپرتوسعه زمانها نشده است. زمان دهیهرگز د یخیتار

انداز و چشم یحزبتک ییگراکثرتاشکال  رامونیپ ینیچ یهاانیجر نیمواجهه ب

 را به ظهور کامل یاساس یاسیس راتییتغغالب شده است که  یانیفرارفتن از آن، جر

 یی خارجامر ممانعت از مداخله نیا لیو دل کند،یمنوط م یجهان یبه عنوان قدرت نیچ

ما مع نیاست که ا دی. بعاندازدیتوسعه، وحدت دولت را به خطر م یکه در تضادهااست 

« اروپا و دولت»پکن حل شود. ما در کتاب  کیسال ظهور استراتژ یس ایقبل از پانزده 

 میشاره کناست ا یکاف نجای. در امیاپرداخته یستیالیامپر یِدموکراس ییِی اروپابه مسئله

در  انهیراگتمرکز کثرت یدگیچیپو  کند،یعمل م نیی مقابل چکه اروپا به مثابه نقطه

 دیشدت تیواقع نیبا ا یدگیچیپ نیا دهد،می نشان- زیدر اروپا ن حتّی-را  یاقاره اسیمق

 شیاز پ یاز روبناها دیفدرال و کنفدرال با یهابه قدرت تیکه انتقال حاکم شودیم

ها و ی جناحمبارزه ،یاچند دهه یندیافرآغاز شود. در اروپا، در  یملّ یهاموجود دولت

شده است که منجر و توازن قوا  از روبناها یکثرت جادیبه ا یبورژواز یاساس یهاگروه

 یاروپا، اندازه یهی. در اتحادکندیم بیرا با هم ترک یو ملّ یکنفدرال ،یابعاد فدرال

 دهیرس ونیفدراسشِبه کیبه  یو پول یی روابط اقتصاداگر در عرصه ،یاقاره یفضاها

را باز  یو دفاع یخارج استیدر س انهیگراتمرکز کثرتی باشد، همچنان مسئله

ی هبا سرعت مناقش یزاسیونرالکنفد ویشریها و تناقضات پزمان نجایدر ا رایز گذارد،یم

 .ندارد یهمخوان یجهان

 یدموکراس یکارآمد نیب یتقابل نیمناقشه همچن نیا یندهیچند سال آ پس

ها، و در ی قدرتو درجات آن در همه هاهیدر سو انهیگراو تمرکز کثرت یستیالیامپر

 خواهد بود. ن،یو چ کایی اول در اروپا، آمروهله
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