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تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست

پیش گفتار1

اکرثیت مردم در رسارس جهان از تبعات اقتصادی رسمایه داری جهانی شده و بحران های مزمِن برآمده از آن رنج 

جهانی  فالکت  این  اما  است.  رنج بارتر  و  حادتر  به مراتب  جهانی  جنوب  فرودستان  برای  که  وضعیتی  می برند؛ 

منی توانست فراگیر و تثبیت شود، اگر فضای پویش سیاسی برای مردم -در بسیاری از این جوامع- هرچه بیشرت 

محدود و مسدود منی شد. اگر سیاسْت عرصه ی امکان برای ایجاد تغییر باشد، در دهه های اخیر دسرتسی به این 

عرصه )حیات سیاسی( برای فرودستان جنوب جهانی هرچه دشوارتر گشته است. به بیان دیگر، امر سیاسی -در وجه 

سیاست رهایی بخِش آن- در چرخه ی تاریخی باطل و تباه کننده ای گرفتار شده است. با چنین پیش فرضی، و برای 

تبیین چرایی آن، داعیه ی این منت آن است که رشایط و 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 کوتاه برجسته سازی )و بازاندیشی در( این پرسش بنیانی ست که رویارویی با امپریالیسم در 

1. این منت نخستین بار در تاریخ 13 اسفند 1400 در سایت کارگاه دیالکتیک منترش شده است. نظر به اهمیت موضوع و قرابت 
تحلیلی این منت با تحلیل ما در منجنیق، در هامهنگی با نویسنده تصمیم به انتشار آن در شکلی جدید گرفتیم.

https://kaargaah.net/?p=1224#sdfootnote3anc
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دنیای امروز چه نسبتی با مبارزات ستمدیدگان دارد و چگونه با پیکار ضدرسمایه داری قابل مفصل بندی ست.

۱. عروج امپریالیسم - افول سیاست مردمی

بسیاری بر این باورند که جهان کنونی هم، به مانند دوره ی جنگ رسد، جهانی دوقطبی ست که کامکان با منادهای 

رشق و غرب و قدرت های معرف آنها قابل توصیف است. در آملان اخیرا اصطالح »بلوک رشق بزرگ«2 برای توصیف 

صف آرایی هامهنگ ضدغربی روسیه و چین به کار می رود. اما به واقع جهان کنونْی جهانی تک قطبی ست، چون 

فاقد هرگونه آنتاگونیسم حداقلی ست؛ هر آن چه شباهتی فریبنده به آنتاگونیسم دارد، سهم خواهی قدرت های 

به جای مانده از نظم پیشیْن در روند بازآرایی مستمر حوزه های نفوذشان است؛ حال آن که این قدرت ها به رغم 

پیروی  واحدی  منطق  از  عمل  در  همگی  واقعی،  تنش های  و  اختالفات  و  داعیه ای،  و  تاریخچه ای  تفاوت های 

با  آن  از  بهره مندِی حداکرثی  و  در چارچوب  جهانی  نظم رسمایه دارانه  بازتولید  که هامنا رضورت های  می کنند 

رویکرد ملی ست. درست به همین دلیل، منافع و دغدغه های ابرقدرت های کنونی چنان در بسرت بازار جهانی شده و 

تقسیم کار جهانی در یکدیگر تنیده  شده اند، که ماهیت هر منازعه ای در وهله ی نخست، چانه زنی برای امتیازگیری 

موقت در بازار سیال منافع است؛ و باز به همین دلیل، هر منازعه ای میان این ابرقدرت ها بیش از آن که معطوف به 

اسرتاتژی تهاجم برای پیروزی باشد، راه های هم سازی را پیش فرض خود دارد؛ طوری که در عمْل روندهای منازعه و 

هم سازی به موازات هم پیش می روند. تو گویی بر تابلوی بورس جهانی قدرت، آخرین امتیازات هرکدام از قدرت ها 

با شاخص های عددی سیال منایان می گردند تا بر مبنای محاسبات سود و زیان، امکان سازش و معامله ی منطقی 

)بازی برد-برد( در هر لحظه فراهم باشد.

تفاوت عرص حارض با دوران سپری شده ی قرن بیستم در این است که در بخش بزرگی از تاریخ قرن بیستم 

قطب های رشق و غرب خواه برای بسیج هم پیامنان سیاسی و تقویت بلوک خودی، و خواه برای توجیه ستیز 

پرهزینه ی خویش با بلوک مخالْف -پیش از هرچیز- ایدئولوژی و ارزش های خود را عرضه می کردند. درحالی که 

اردوگاه رشق برای گسرتش نفوذ خود اتوپیای کمونیستی را دستاویز قرار می داد، اردوگاه غرب برای خنثی کردن 

نفوذ حریف، روایتی اتوپیایی از رسمایه داری ترسیم می کرد. و این هامن موقعیتی بود که فضایی حداقلی از امکان 

سیاست ورزی را در بسیاری از جوامع فراهم می آورد. چرا که دولت های پیرامونی و حتی اقامری خواه برای کسب 

قدرت و خواه برای حفظ و توجیه آن، ناچار بودند به دسته ای از ارزش ها و ایدئولوژی های سیاسی متوسل شوند؛ 

و بدین ترتیب، خواه ناخواه زمین بازی محدودی را برای نوع مشخصی از سیاسْت تصدیق و عرضه می کردند. اکنون 

2. Mega-Ostblock
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گویی در دورترین فاصله ی جهانی از آن وضعیت تاریخی قرار داریم.

سابق  امکان  یک سو  از  شوروی،  اتحاد  اجتناب ناپذیر  و  نهایی  سقوط  از  پس  قدرت  جهانی  پهنه ی  بازآرایی 

مانورهای محتاطانه ی دولت های پیرامونی در شکاف مابین بلوک های غرب و رشق را مختل ساخت؛ و درنتیجه، 

امکان استقالل سیاسی ناچیزی که پیش تر برای این دولت ها قابل تصور بود، زایل شده است. و  از سوی دیگر، 

حتی آن امکان حداقلی ولی فراگیرتر سیاسِت قالبْی در کشورهایی که دولت  های حاکم بر آنها هم پیامن یکی از 

قطب های امپریالیستی دوران بوده اند از میان رفته است. نیازی به گفنت نیست که نظام شوروی پس از انحصار 

به دلیل وابستگی حیاتی  اما درست  ادعایش نداشت،  آرمان گرایی مورد  با  استالین هیچ نسبتی  به دست  قدرت 

خاستگاهی اش به همین مدعا، خواه ناخواه مصاف های توسعه طلبانه اش را با محمل گسرتش آرمان سوسیالیستی 

تناقض های موحشی که نظام شوروی حامل آن بود، و به رغم  از آن( پیش می برد؛ درنتیجه، به رغم  )و حامیت 

از آنان )ازجمله خیانت مکرر به  ابزاری  بازی حساب شده اش با کارت احزاب و دولت های همسو و استفاده ی 

متحدانش(، حضوِر تاریخی اش این پیامد جانبی را به همراه داشت که در پهنه ی پیکار ایدئولوژی ها فضایی برای 

آرمان خواهی سیاسی گشوده می ماند. به بیان دیگر، فراتر از مشی عملی ملی گرایانه  و مامشات جویانه ی شوروی، 

به رشد  با تضادهای رو  بود که در هم نشینی  آنتاگونیسمی  به ناچار مبلغ  پرطنین ولی سست بنیادش  داعیه های 

جهان رسمایه داری، حدی از رسزندگی سیاسی را در جهان آن روزگار ایجاد می کرد )یا دامن می زد(.

اکنون ستیز-رقابت های مستمر و ناگزیر قدرت های بزرگ نه تنها از درون مایه  های ایدئولوژیک سابْق »استقالل« 

یافته اند، بلکه دولت های مربوطه هیچ پروایی ندارند که در سطح گفتامن عمومی آشکارا این ستیزها را همچون 

تقابل منافع اقتصادی، و الزمه ی حفظ و ارتقای »برتری« ملِی خویش در سطح جهانی معرفی کنند: از رصاحت 

غیردیپلامتیک ترامپ در بازیابی برتری آمریکایی و داعیه های عظمت طلبانه ی پوتین برای احیای امپراتوری روسیه، 

تشدید  با  حال،  درعین  جهانی.  نظم  بازآرایی  در  خویش  جایگاه  تثبیت  برای  چین  سهم خواهانه ی  بلند  خیز  تا 

میان  تقابل های  تاریخی اش خرب می دهند،  کران های  با  تالقی رسمایه داری  از  که  مزمن رسمایه داری،  بحران های 

کانون های امپریالیستی شدت و رصاحت چشمگیری یافته اند و رویدادها و موضوعات تنش آمیز با بسامد بیشرتی 

پدیدار می شوند؛ تو گویی سیر تاریخِی »سیاست جهانی« دست خوش شتابی اجباری شده است. در پِی همین 

پویش تاریخی، موازنه ی قدرت جهانْی در جهت برآمدِن کانون های جدید امپریالیستی تغییر یافته است. در این 

درعوض،  است.  محوشدن  حال  در  به رسعت  ابرقدرت ها  سیاسی  دکرتین های  تفاوت   شتاب یافته،  نیروِی  میدان 

و  رش  خصلت های  همه ی  تا  داده  نوظهور  قوای  به  را  امکان  و  »حق«  این  امپریالیست ها،  ماهیت   هم سانی 
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شیوه های ضدانسانی الگوهای کالسیک/غربِی امپریالیسم را کپی برداری کنند؛ نظیر توسعه طلبی نواستعامری چین 

در آفریقا و آسیای جنوب رشقی؛ حضور نظامی روسیه در سوریه؛ اشغال کریمه و تهاجم اخیر به اوکراین توسط 

روسیه. در سوی مقابل، پیرشوی »تهدیدآمیز« این قوای نوظهور، به قطب امپریالیستی قدیمی امکان داده است تا 

با دامن زدن به فضای ُرعب وحشت عمومی و احیای ناسیونالیسم افراطی، خصلت های عام تاریخی اش را با رصاحت 

بیشرتی به کار ببندد/ عیان سازد.

میانجی گرانه ی  کارکرد  اخیر  در سه  دهه ی  که  امپریالیستی ست  قوای  مواجهه ی  سیر  امتداد همین خط   در 

موضوعیت شده  فاقد  دیگر  ابرقدرت ها(  )توسط  برای جلب هم پیامنان خارجی  ایدئولوژی ها  و  ارزش ها  سابق 

حداقلِی  بازتولید(  )یا  حضور  تاریخی  زمینه های  پیرامونی،  کشورهای  در  نتیجه،  در  است.  برخاسته  میان  از  و 

پیامد مهم  ناپدید شده اند.3 یک  باشد  بهروزی عمومی  برای  آرمانی جهان شمول  سیاستی »کالسیک« که مدعی 

تکیه ی  و  مردم  توده ی  از  دولت های جنوب جهانی  بیگانگی هرچه بیشرت  این وضعیت جدید،  تعیین کننده ی  و 

فزآینده ی آنها بر قدرت های خارجی هم پیامن بوده است، که هر دوی این ها مستلزم تشدید خفقان سیاسی و 

محرک بسط نظامی گری و سازوکارهای پلیسی–امنیتی بوده اند. طی چنین روندی، دولت های پیرامونی مستقیام 

به ابزارهای تحمیل مناسبات امروزی نظم جهانی و کنرتل تبعات بومی آن بدل شده اند: خواه در پیشربد تحمیلی 

بومِی معین در تقسیم کار  اجرای کارویژه هاِی  نولیربالیسم( و  اقتصاد رسمایه داری )مشخصا  سیاست های فراگیر 

جهانی؛ و خواه در وابستگی و رسسپردگی فزآینده به یکی از کانون های جهانی قدرت و تعهد فرودستانه به تأمین 

نیازمندی های ژئوپولتیکِی سیال آن. مولفه ی نخست، یعنی اقتصاد نولیربالی، مسیری ست که بسیاری از دولت های 

به طور  گذشته  در دهه  های  امپریالیستی،  قوای  در جبهه  بندی  از سمت وسوی جای گیری شان  پیرامونی، مستقل 

آشکاری بدان پای بند بوده اند. مولفه ی دوم عموما در همراهی پرهزینه با »برادر بزرگ« در جنگ های نیابتی و 

تنازعات بین املللی، و گشودن منابع اقتصادی کشور به روی هم پیامن)ان( »نجات بخش« خارجی تجلی می یابد. }در 

ایران واگذاری منابع ثروت ملی و امتیازات بی دریغ اقتصادی به روسیه و چین و پادوگری پرهیاهو در میدان های 

جنگ نیابتی روسیه، به امید کسب پشتوانه ی سیاسی در عرصه ی قدرت جهانی، چنان مشهود و پردامنه و پرهزینه 

بوده که مصداق بارز سیاست های نواستعامری ست{. تبعات داخلی این رونِد دوگانه ی هم بسته، تشدید فشارهای 

3. تا جایی که به افول اندیشه ها و سنت های سیاسی چپ مربوط می شود، سازوکارهای قطب غربی برای پیروزی در جنگ رسد 
نقش تعیین کننده ای داشته اند. چراکه کاسنت 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 رسکوب نظام مند سازمان های 

هوادار سوسیالیسم بود؛ هدفی که پی گیری و تأمین آن را دولت های مستبِد )یا نظامِی( هم پیامن غرب برعهده داشتند.
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استثامری و اقتصادی بر فرودستان و تشدید خفقان و رسکوب سیاسی به منظور مهار مقاومت های مردمی ست. 

تداوم این وضعیت، به واسطه ی تعمیق بیگانگی دولت از مردم و تضادهای مربوطه، دامنه ی وابستگی به هم پیامن 

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

از منظری دیگر، تنگنای سیاست مردمی در اثر تورم امپریالیسم، با سیطره ی فراگیر عرص نولیربالی مقارن بوده 

است. این هم نشینی رصفا تصادفی تاریخی نبود؛ بلکه وابستگی و پیوند تنگاتنگی میان این دو فرآیند تاریخی 

وجود دارد: از یک سو فراگیرسازِی تحمیلِی نولیربالیسم، به سان پاسخی عام به بحران انباشت رسمایه داری، نیازمند 

از آنجا که  امپریالیسم( بوده است. و از سوی دیگر،  امپریالیستی )یا بسط  کاربست سازوکارها و سیاست های 

بسط »مؤثر« امپریالیسم مستلزم محدودسازی حیات سیاسی ست، تحقق آن در اثر »مازاد«های نولیربالیسم ممکن 

گردیده است؛ چرا که نولیربالیسم بیش از هرچیز بر فردی سازی حیات اجتامعی و الغای امر سیاسی )به منزله ی 

امر جمعی( متکی ست. با این همه، تورم امپریالیسم و تنگنای نولیربالی سیاست مسلامً به معنای نقطه ی پایانی بر 

مقاومت ستمدیدگان نبوده و نیست؛ چرا که اِعامل ستم با بروز مقاومت همراه است. مساله بر رس تحمیل رشایط 

و سازوکارهای بازدارنده ای ست که رسکوب و مهار مقاومت های ناگزیر را ممکن ساخته و از سازمان یابی هدفمند 

مقاومت ها و پیوندیابی آنها با یک چشم انداز سیاسِی بدیل جلوگیری می منایند. رسکوب و استحاله ی اعرتاضات 

بهار عربی از سوی دولت های هم پیامن با قوای مختلف امپریالیستی منونه ی تاریخی زنده ای  در این زمینه است؛ 

گواینکه ضعف ها و شکنندگی های درونِی این اعرتاضات هم )مانند خاستگاه های شکل گیری شان( مولود عمل کرد 

بازدارنده ی این دولت ها بوده اند. تداوم این وضعیت را هم اینک در مبارزات تراژدیک مردم سودان می یابیم، که 

در جستجوی راه برون رفت از این چرخه ی باطْل دلیرانه مبارزه می کنند. در سوی دیگر، دولت های مستظهر به 

قوای خارجی، مانعی برای رسکوب خونین اعرتاضات مخالفان منی بینند: برای مثال، دولت چین دولت نظامی میامنار 

را برای کشتار و رسکوب وسیع شهروندانش آشکارا در پناه خود گرفت؛ اندک زمانی بعد، دولت روسیه برای رسکوب 

خیزش مردم به جان آمده ی قزاقستان با ارسال فوج نیروهای ضدشورش، مستقیام به یاری دیکتاتِور هم پیامن خود 

شتافت. و این درحالی ست که هنوز کارزار خونین رسکوب اعرتاضات مردم سوریه با همدستی دولت های روسیه 

و ایران به پایان نرسیده است.

۲. جامه ی تنگ ژئوپلتیک بر پیکر امپریالیسم

رسم تازه ای نیست که ابرقدرت ها دنیا را به مناطق نفوذ خود تقسیم کرده  و برای  پاسداری از این مرزها در برابر 

یکدیگر، سیاست های مشابهی را پی می گیرند؛ و اینکه در واکنش  »دفاعی« یا »بازدارنده« نسبت به یکدیگر، یا در 
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راستای تضمین منافع بلندمدت شان، هر اقدامی را مجاز می شامرند. تجلیات انضاممی و متعین این رویه مسلامً 

متناسب با بسرت پویای تاریخْی متفاوت اند. اما اصل اساسی پایدار آن است که امپریالیست ها به طرزی پارادوکس  وار 

از دل ستیز-رقابت های شان یکدیگر را بازتولید می کنند. اقدام روسیه ی پوتین در تهاجم به اوکراین شاید به قرینه ی 

تاریخی، مشابهتی صوری با ارسال تانک های روسی به پراگ و بوداپست برای رسکوب انقالبات مردمی داشته باشد؛ 

اما ماهیتا از جنس اقدامات تهاجمی دیرین دولت آمریکا در تسلط بر مناطق حساس ژئوپولتیکی یا حامیت از 

هم پیامنان مرتجع و مستبد خویش است؛ درعین این که تهاجم اخیر روسیه متأثر از سیاست های برتری طلبانه ی 

آمریکا و متحدان قدرمتند اروپایی آن است. به بیان دیگر، اقدامات توسعه طلبانه  یا تحریک آمیز ناتو میدان عمل 

مناسبی در اختیار پوتین نهاد تا طرح های عظمت طلبانه ی ملی-نظامی  خویش را پی بگیرد. به همین سان، رشد 

انحصارطلبی و نظامی گری دولت آمریکا اژدهای خفته ی چین را بیدار کرد تا هزینه ی تسلیحاتی ساالنه اش را به 

مرتبه ی دوم جهانی برساند، در هامن حین که فالکت اقتصادی کشورهای متعددی در آفریقا )و آسیا و آمریکای 

التین( را دست مایه ی تحمیل سلطه ی نواستعامری بر این جوامع قرار می دهد؛ و رسانجام، تهاجم نظامی پوتین به 

اوکراین به نوبه ی خود زمینه ساز شتاب گرفنت بازسازی ماشین جنگی آملان4 )و اروپا( شده است و… .

با نظر به آنچه گفته شد، کانون های امپریالیستی جهان امروز ماهیت و کالن گرایش های یکسانی دارند که 

اقتصادی-نظامی  سیادت  و حفظ  ممکن(  جای  )تا  پیرامونی  جهان  انحصاری  غارت  بیانی رسراست- هامنا  -در 

الزم برای تداوم این غارت است. وانگهی، اگرچه توفیق در این فرآیند رقابتی، مستلزم رویارویی های مکرر قوای 

امپریالیستی ست، درهم تنیدگی های اقتصادی روزافزون آنان5 در بسرت رسمایه داری جهانی شده مانع از آن می گردد 

بیابند. درعوض، این درهم تنیدگی ها تعهدات مشرتکی در آنان برای حفظ  که این ستیزها خصلتی آنتاگونیستی 

شالوده ی اقتصادی نظم معارص ایجاد می کنند، و تواماْن راه را برای هم سازی ها و توافقات سیاسی )گیریم شکننده 

و سیال( میان آن ها می گشایند. پس، از آنجا که کانون های امپریالیستی در مسیرهای مستمر ستیز-رقابت، توامان 

همدیگر و نظم جهانی مسلط را بازتولید می کنند، داعیه ی گزافی نیست که بگوییم ما با پدیده ی واحدی به نام 

امپریالیسم مواجهیم، نه قوای ماهیتاً متضاد امپریالیستی. بر این اساس، تضاد واقعی و بنیادین دنیای معارص، نه 

4. پارملان آملان در پی تهاجم روسیه به اوکراین طرحی را از تصویب گذراند که به موجب آن در سال پیش رو دست کم 100 میلیارد 
یورو برای بهبود ماشین نظامی آملان اختصاص می یابد و افزون بر آن میزان دو درصد از درآمد ساالنه ی آملان رصف هزینه های 
نظامی-تسلیحاتی خواهد شد. حال آن که تصویب چنین طرح بلند پروازانه ای بدون تهاجم روسیه به اوکراین در کوتاه مدت ناممکن 

می منود.

5. این که جبهه ی غربی امپریالیست اینک برای مهار و تنبیه دولت روسیه به سالح تحریم های اقتصادی روی آورده، و اینکه حتی 
همین تحریم های مقدماتی تاثیرات آشکاری بر اقتصاد روسیه داشته اند، به تنهایی نشان دهنده ی درجه ی درهم تنیدگی اقتصادی 

کانون های امپریالیستی ست.
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تضاد منافع امپریالیست ها، بلکه تضاد منافع اکرثیت فرودست جوامع، یا هامن پرولتاریای مدرن )خصوصا در 

جنوب جهانی( با همه ی دولت ها و بلوک های امپریالیستی، و لذا با مناسباِت زاینده ی امپریالیسم است. به بیان 

دیگر، تضاد اساسی –همچنان- در رسشت بنیانِی رسمایه داری جای دارد. ولی مساله ی کلیدی این جاست که ماهیت 

این تضاد هیچ گاه در شکلی بی واسطه پدیدار منی شود، بلکه از میانجی عملکردهای اقتصادی-سیاسِی دولت های 

جهانِی  اقتصاد  عمیق تر  الیه ی  از  که  سازوکارهایی   و  نیروها  از  متأثرند  خود  که  می گذرد،  استبدادی  و  وابسته 

رسمایه داری برمی خیزند.

دوام  امپریالیستی، چگونه  کانون های  از  یکی  پناه  در  گیریم  در جنوب جهانی،  از جامعه  بیگانه  اما دولت 

می یابد تا کارکردهای بنیادی اش را در منت نظم جهانی تکرار کند؟6 حتی در جهان کامبیش سیاست زُدوده ی معارص 

تأمین منی شود. شواهد مختلف  با زور رسنیزه  از ثبات سیاسی ست که رصفاً  نیز تداوم حکمرانی مستلزم حدی 

گویای آن اند که امروزه حتی یک دولت متاماً خودکامه نیز در کنار دستگاه رسکوب نیازمند داربستی صوری از 

پارملانتاریسم است تا بتواند خود را مناینده ی خواست جامعه معرفی مناید. افزون بر این، هر دولت سازوکارهای 

معینی را برای سازمان دادن به وابستگان و بسیج سیاسِی هدایت شده ی هواداران و وابستگان خویش، یا گسرتش 

ایدئولوژیک مفصل بندی می شوند که  با یک سازوبرگ  این سازوکارها الجرم  دامنه ی شمول آنها به کار می گیرد. 

معموال ناسیونالیسم و مذهب )یا تلفیقی از این دو( مولفه های اصلی آن هستند؛ نظیر ترکیب ناسیونالیسم شیعی 

در ایران. در این میان، مولفه ی ناسیونالیستی وزن ویژه ای دارد، چرا که با ارائه ی روایتی از عظمت ملِی گذشته 

و پرگویی درباره ی عظمت طلبی آینده و با ارجاع به تهدیدها و خطرات »دیگران« یا دشمنان ملی، از این قابلیت 

برخوردار است که حتی بسیاری از ستمدیدگان و تحقیرشدگان مناسبات داخلی )و دولت برپادارنده ی آنها( را نیز 

بیش وکم به  سوی خود جذب مناید. ماحصل این فرآیند، برقراری حدی از انسجام ملی و فرافکنِی تضادهای داخلی ، 

و نهایتاً عادی سازِی آنهاست.

بعضا  )و  ناسیونالیسم  با  را  ژئوپولتیک  گفتامن  جهانی  جنوب  در  وابسته  دولِت  شد،  گفته  آنچه  پایه ی  بر 

همچنین با مذهب( درمی آمیزد تا منطق سیاست ها )خصوصا سیاست خارجی( و جهت گیری های کالن خود را 

موجه قلمداد مناید. اما برجسته سازی گفتامن ژئوپلتیک به واقع عاریه ای ست که از دولت »برادر بزرگ« اقتباس 

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

6. رشح مفصل تر این موضوع را در نوشتار زیر خواهید یافت: امین حصوری: »درباره ی بنیان ها و سازوبرگ های دولت در جنوب 
جهانی«؛ کارگاه دیالکتیک، آذر 13۹۸.

http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
http://pdf.kaargaah.net/103_On_the_Foundations_of_State_in_Global_South_HAmin.pdf
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مقدس ژئوپلتیک تنظیم و توجیه می کنند، بلکه اغلْب سیاست داخلی خود را نیز بر اساس اولویت های ژئوپلتیکی 

سامان می دهند یا دست کم می کوشند هامهنگی پایدار و سازنده ای بین این دو حیطه برقرار منایند. در نتیجه، 

گفتامن 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 

پروژه ی عظمت طلبی روسی  پیشربد  برای  نزدیکانش  و  پوتین  که  ایدئولوژیکی  در دستگاه  مثال،  برای  می شود. 

)آمریکاستیزی(  غرب ستیزی  گفتامن  با  ژئوپلتیک  گفتامن  کرده اند،  تدوین  روسیه(  امپراطوری  احیای  هامنا  )یا 

و ضدجهانی سازی تلفیق شده است. در این صورت بندی ایدئولوژیک دولت آمریکا به عنوان مظهر امپریالیسم 

بدین ترتیب،  می شود.  قلمداد  نیروهای ضدامپریالیسم  مناینده ی  روسیه  دولت  آن  به تبع  و  معرفی شده  جهانی 

گفتامن ژئوپلتیکی-ناسیونالیستی دولت روسیه، از آنجا که بر رضورت رویارویی با سلطه ی امپریالیستی آمریکا 

تأکید می ورزد، درکنار همه ی کارکردهای داخلی اش، توانسته است بخشی از خشم انباشته ی ضدآمریکایی، به ویژه 

در جوامع جنوب جهانی، را با خود همراه کند؛ خصوصا که دستگاه رسانه ای روسیه دست کم از دو دهه ی پیش 

تبلیغات جهانی وسیعی حول این گفتامن به راه انداخته است.7 و از آنجا که این گفتامن جامه ی ضدامپریالیستی 

بر تن دارد، حتی رگ  خواب برخی از نیروها و جریانات مارکسیست را هم به دست آورده است.

دالیلی  یافته،  تنزل  ژئوپلتیکی  تحلیل های  به  نیروهای چپ  از  طیفی  نزد  امپریالیسم  نظری  فهم  چرا  اینکه 

و  پروپاگاندا، روایت ویژه  این  متنوع  تنظیامت  در  دارد؛ هرقدر که  پروپاگاندای دولت روسیه  تاثیرات  از  فراتر 

حساب شده ای هم برای نیروهای چپ تدوین شده باشد.۸ از آنجا که نوشتاِر حارض فهم مواجهه با امپریالیسم را 

از منظری مارکسیستی پی می گیرد، مروری انتقادی بر برخی از زمینه ها و دالیل شکل گیری ناسازه ی نظری-سیاسی 

فوق رضوری ست. در ادامه به نقد فرشده ی رویکرد مشخصی در طیف ناهمگون چپ می پردازیم که با اتخاذ 

منظری متاماً ژئوپلتیکی نسبت به مقوله ی امپریالیسم، به زعم خوْد ستیز با امپریالیسم را قطب منای تحلیل ها و 

جهت گیری ها و کنش های سیاسی خود قرار می دهد.۹

7. دست کم در قاره ی آفریقا دولت های روسیه و چین به همکاری های رسانه ای حول تقویت گفتامن آمریکاستیزی و ضدیت با 
لیربال دموکراسی غربی روی آورده اند.

۸. در محصوالت رسانه ای این روایت، هم از ادبیات و واژگان مارکسیستی استفاده می شود و هم از همکاری یا حضور تزئینِی 
چهره های رسشناِس چپ یا چپ گرایاِن جویاِی ناِم.

۹. تناقض های این رویکرد نارسا به امپریالیسم به پیامدهای سیاسی چنان ناخوشایندی راه می برند که دست کم با نظر به آن ها 
می توان این گرایش را چپ شبه آنتی امپریالیسم نامید؛ اما برای راحتی کار، به پیروی از شیوه ی مرسوم در رسانه های چپ، آن را 
در  توده  قالب سیاست های حزب  در  آنتی امپ« نخست  گرایش »چپ  ایران،  در ساحت سیاسی  آنتی امپ« می خوانیم.  »چپ 
سال های اولیه ی انقالب نامتام 57 تجلی یافت. در سال های اخیر اما با حادشدن تنش های ایران و قدرت های غربی )و تصادفاً 
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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 رسمایه داری به مناسبات بی واسطه ی امپریالیستی فروکاسته می شوند؛ درنتیجه

	کارکردهای رسمایه 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 جهانی بر پایه ی تحلیل ژئوپلتیکی از مناسبات قدرت جهانی در روند تنازعات بین دولت های امپریالیست

درک می شود؛

	 از بین قوای امپریالیستی، نیروی »مرتقی »تری برساخته می شود که بنا به فرض می تواند در مناسبات جهانِی

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

	 به دلیل نقش تاریخی   سلطه گرانه  و فاجعه بار دولت آمریکا )و متحدانش( به سان قدرت جهانی هژمون، تضعیف

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

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

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

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

	 هم سویی و هم پیامنِی دولت های پیرامونی با »قطب مرتقی« در نظام قدرت جهانی همچون سیاستی راهربدی

درک می شود؛

	 اسرتاتژی چپ با اسرتاتژی 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 مرتقی« نگریسته می شود؛

	 مرزبندی ناگزیر و فاصله  گیری فزآینده از جبهه ی چپ رادیکال، با گرایش عملی به ائتالف  سیاسی با نیروهای

به موازات تحکیم هم پیامنی ایران و روسیه!(، بار دیگر در هیات تازه ای پدیدار شد و اکنون چندی ست که به یکی از مولفه های 
سازنده ی گفتامن دولتِی »محور مقاومت« بدل شده است. در نوشتار زیر نقد مفصل تری بر مبانی و رویکردهای چپ آنتی امپ )و 
نسخه ی وطنی آن( ارائه شده است: امین حصوری »انکار خیزش دی ماه-درباره ی رویکرد چپ آنتی امپ...«؛ از کتاب های منجنیق، 

نوبت اول، اردیبهشت 13۹۸.

http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2019/05/Critic_of_Pseudo-Anti-Imperialist_Tendencies.pdf
http://manjanigh.de/wp-content/uploads/2019/05/Critic_of_Pseudo-Anti-Imperialist_Tendencies.pdf
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پوپولیست ضدآمریکایی-ضدغرب همراه می گردد.

شاید نکات دیگری هم بتوان به صورت بندی فوق اضافه کرد. اما این پرسش به قوت خود باقی ست که فراتر 

از خطاهای نظری-تحلیلی چه خاستگاه هایی می توان برای چنین رویکردی متصور شد؟ اهمیت این پرسش در 

این است که رویکرد »آنتی امپ« )در روایت های چپ و راست  آن( به رغم تناقضات نظری بارز و تبعات تاریخی 

فاجعه بارش در گذشته و امروز، قابلیت انکارناپذیری برای تکثیر دارد. مشخصا به نظر می رسد که خاستگاه های 

بازتولید رویکرد چپ »آنتی امپ« اغلْب فراتر از خطاهای نظری اش می روند. ضمن تصدیق نقش عوامل تاریخچه ای 

از هرچیز  این پدیده  را پیش  یا سازوکارهای هویت یابی و وابستگی های مادی-سیاسی، به باور مْن تکثیرپذیرِی 

می باید همچون یکی از پیامدهای عام دوران شکست و افول تاریخی چپ و فقدان چشم انداِز پیرشوی/ پیروزِی 

نزدیک تلقی کرد.10 هرچند بی گامن منظرهای مهم دیگری هم برای تأمل در این موضوْع قابل تصوراند. در هرحال، 

واکاوی خاستگاه های وسیع تر این پدیده، فراتر از دغدغه ی نوشتار حارض است.

۳. پیکار طبقاتی »فراگیر« و انرتناسیونالیستی: پاسخ بدیل به تورم امپریالیسم

تبعات  و  یافته  امپریالیستی گسرتش  نفوذ سیاست های  دایره ی  اخیر  نیست که طی دهه های  پوشیده  بر کسی 

ویران گر آن ها شدت و وسعت چشمگیری یافته اند. حال، اگر بپذیریم که این روند صعودْی نسبتی مستقیم با 

افزایش دامنه ی بحران های رسمایه داری داشته است، می توان گفت کارکرد امپریالیسم به نوعی مدیریت ارتجاعِی 

خودمحورانه ی  و  نامتمرکز  واکنش های  به شکل  اغلب  مدیریتی  کارکرد  این  اگرچه  رسمایه داری ست.  بحران های 

خلق  که  جدیدی  تنش های  به دلیل  درست  دفاعی  واکنش های  این  ولی  می یابد،  تجلی  امپریالیستی  کانون های 

می کنند، روندهای متنوع هم سازی را به دنبال دارند. برای مثال، تهاجم اخیر روسیه به اوکراین نه فقط موج تازه ای 

از گسرتش نظامی گری و اقتصاد نظامی را برانگیخت و بدین طریق کمکی اضطراری ای برای روند لرزان انباشت 

10. به نظر می رسد که رشایط زیست سیاسی-اجتامعی در دوران شکست و افول تاریخی چپ، تاثیراتی بر دایره ی انتخاب ها و 
جهت گیری های سیاسی نیروهای چپ به جای می گذارند که لزوما در سپهر استدالل های نظری و تحلیلی منی گنجند، یا رصفا با 
ارجاع به این گونه بحث ها قابل توضیح نیستند. بر پایه ی چنین برداشتی، یعنی از منظر پیامدهای موقعیت تاریخِی شکست چپ، 
می توان در مورد خاستگاه های غیرنظرِی مولد رویکرد چپ »آنتی امپ« تامل کرد )هرچند این تامل نباید رصفا به این منظْر محدود 
گردد.( در همین راستا -دست کم در حد گامنه زنی- می توان برخی عواملی را برشمرد که ارصار این نحله بر نادیده گرفنت خطاهای 
نظری اش را تاحدی روشن تر می سازند: الف( جذابیت دولت گرایی در اثر افول باورهای پیشین به توان دگرگون ساز ستمدیدگان؛ ب( 
گرایش به انتساب پیامدهای تاریخِی منفی/ بازدارنده، به فاعلیت مستقیم نیروهایی مشهود و پدیداری؛ ج( اشتیاق فایده باورانه 
امکانات مبارزه ی مؤثر و پردامنه؛ د(  ناچیزبودن  پیروزی و  افق  برای تغییرات کالِن زودهنگام و ملموس به واسطه ی دوربودن 
گرایشی نوستالژیک به گذشته ی پرشکوه یا پراقتدار چپ، در واکنش سیاسی-روانی به شکست و افول تاریخی چپ؛ ه( رنجش 
ناسیونالیستی از موقعیت »تحقیرآمیز« کشوِر خودی در سپهر جهانی و/ یا تعلق خاطر ناسیونالیستی به احیای اقتدار میهن؛ و( 

هم ذات پنداری با منادهای قدرت برای گریز از سنگینی حس رسکوب و ناتوانی سیاسی.
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جهانی رسمایه در کشورهای امپریالیستی فراهم ساخت، بلکه -درکنار سایر پیامدهایش- فوریِت بحران حی وحارض 

هدایت  تسهیل  با  هم  و  عمومی،  توجهات  جهت  تغییر  به واسطه ی  هم  برد؛11  حاشیه  به  را  اقلیمی  تغییرات 

بودجه های ملی به سمت نظامی گری.

اکنون رسانه های سلطه از هر سو، با بسط میراث دیرینه ی تفکر دوگانه اندیش، می کوشند ما را مجاب سازند 

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

نکوهش کنیم؛ اینکه یا باید در جانب قوای آمریکا-ناتو بایستیم، یا در جانب روسیه-چین. هم از این روست که 

فاصله  ارزش های ضدرسمایه دارانه  برجسته سازِی  پیشیِن  از سنت  فعلِی ضدجنگ عمدتا  اعرتاضاِت  مثال-  -برای 

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

و همگان را دعوت می کنند که مجاری تنفس سیاسی را در شکاف بین امپریالیست ها جستجو کنند. حال آن که 

تا  بر واقعیت بسط فاجعه بار رسمایه داری  پیامدهای فاجعه بارش رصفاً  با همه ی  امپریالیستی  تشدید ستیزهای 

الیه ای  همچون  تاریخی  به طور  و  رسمایه داری ست  زاده ی  امپریالیسم  دارد.  داللت  همه چیز  نابودی  کران های 

نوپدید12 از دل الیه ی ژرف تِر پیش برنده ی حیات رسمایه داری برآمده و بالیده است؛ چرا که منطق انتزاعی رسمایه 

راه پیرشوِی خود در جهان انضاممی-تاریخی را درعین حفظ سپهر مرزهای ملی )دولت  ملت ها( پیموده است. لذا 

همین الیه ی نوپدید پس از تثبیت و استحکام، خود به مددکار جایگزین ناپذیر رانه ی انباشت رسمایه بدل شد؛ 

خصوصا بدین دلیل که دولت های پیرشفته، به تدریج وابستگی تامی به بازتولید مناسبات رسمایه دارانه و بهره مندی 

)ترجیحا( انحصاری از این مناسبات یافتند.

در  مرجح شان  جایگاه  برای حفظ  کانون های جهانی رسمایه  انضاممی  تالش های  تجلی  امپریالیسم  اگر  پس، 

منت تداوم رسمایه داری ست، مهم ترین شاخص مبارزه با امپریالیسم، مبارزه با رسمایه داری ست. درنتیجه، راهنامی 

پیکاری  پیکار ضدرسمایه داری ست؛  بالقوه ی  انضاممِی سوژه  های  به زیست و مبارزاِت  اولویت دادن  این مبارزه، 

برای رهایی، که از دیوارهای نزدیک ترین زندان آغاز می شود. اگر رسمایه داری در مسیر اجبار به بسط بی انتهای 

خویش، گرایشی بنیادی به نابودی همه چیز )انسان و طبیعت( دارد، آماج مبارزاتی ستمدیدگان منی تواند کمرت 

11. در اثنای اخبار تهاجم روسیه به اوکراین، گزارشی از سوی پنل تغییرات اقلیمی سازمان ملل )IPCC( انتشار یافت که از ابعاد 
تکان دهنده ی تغییرات نزدیک خرب می دهد؛ اینکه پنجره ی امکان بازگشت پذیرِی اقلیمی در حال بسته شدن است و روند تغییرات 

اقلیمی به رسعت به سمت مرحله ی بازگشت ناپذیری )irriversibility( یا سیکل تغییرات خودافزا پیش می رود.

12. الیه ی نوپدید یا نوخاسته )emergent layer( یکی از مفاهیم رئالیسم انتقادی -فلسفه ی علم روی باسکار- است؛ مفهوم الیه ی 
نوپدید در پیوند با مفهوم الیه مندی واقعیت )stratification( امکان اندیشیدن به پیچیدگی های جهان بدون تقلیل سازوکارهای 

علیتی به یکدیگر را فراهم می آورد.

https://www.radiozamaneh.com/706262/
https://www.radiozamaneh.com/706262/
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از »همه چیز« باشد. اگر اکرثیت انسان های این سیاره، بسته به موقعیت انضاممی خویش، ترکیبی از ستم هایی 

بازتولید  و  تقویت  مناسبات رسمایه دارانه  توسط  غیرمستقیم  یا  مستقیم  سازوکارهای شان  که  می کنند  تجربه  را 

می شوند، مبارزه ی مشرتک ستمدیدگان با کلیت رسمایه دارْی هم ممکن است و هم رضوری. بر این اساس، آنچه 

با  مبارزه  ی مستقیم  از  بسیار وسیع تر  علی االصول  دامنه اش  مبارزه ی طبقاتی می نامیم،  منادیْن  یا  به طور سنتی 

یافته و رادیکال  تنها زمانی خصلتی ضدرسمایه دارانه  پیکار طبقاتی  این معنا،  اقتصادی ست. در  استثامر و ستم 

می شود که سمت وسویی همه جانبه و »فراگیر« بیابد، تا بتواند گسرته ی هرچه وسیع تری از ستمدیدگان را علیه 

بنیان های بیداد مسلط همراه سازد. وانگهی، اگر نظم رسمایه دارانه و پاسداران امپریالیسِت آن گرایشی پایدار به 

تشدید شکاف های بین ستمدیدگان و ازجمله تشدید شکاف های بین ملت ها دارند، مسیر بدیل رویارویی با این 

نظم، تقویت آگاهی ضدستم و ارتقای همبستگی انرتناسیونالیستی ست.

جان کالم آن که تشدید بحران های رسمایه داری و تورم بی وقفه ی امپریالیسم را باید همچون آخرین زنگ خطرها 

برای تدارک پیکار طبقاتِی »فراگیر« و انرتناسیونالیستی تعبیر کرد.
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