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 .۱ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ١
ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶ﻫﻤﻪ را ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮ ﮐﺮد و ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد ٢ .ﺑﺎ
ﮔﺴﱰش و ﻋﻤﻖﯾﺎﺑﯽ ﴎﯾﻊ ﺧﯿﺰش اﻣﺎ ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺒﻮد از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺧﻄﺮﮐﺮدن ﺑﺮای ﻓﻬﻢِ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶرس آن .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪرﻏﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﺣ�ﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ِ
ﺧﯿﺰش ﺗﻮدهایِ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ،واﮐﻨﺶﻫﺎی اﻧﮑﺎرآﻣﯿﺰی ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﭼﭗ از اﯾﻦ
ﻣﻀﻤﻮن و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﻦﺘ ﺣﺎﴐ ،ﮔﺎم اوﻟﯿﻪای اﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻤﺗﺎم .اﻣﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟ در وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ
ﻣﯽﺗﻮان دﻻﯾﻞ ﴎراﺳﺖ و ﺑﯽواﺳﻄﻪﺗﺮی را ﺑﺮﺷﻤﺮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﱰ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﭗ اﯾﺮان در ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه از ﻣﻨﻈﺮی ﻤﺗﺎﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
درک ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ و ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽﺗﺮی از اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن .اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ دﻻﯾﻞ
ﺑﯽواﺳﻄﻪ ،دﻟﯿﻞ ﻋﺎم ﻣﻬﻢﺗﺮی ﺑﺮای واﮐﺎوی واﮐﻨﺶﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺳﺖ:
اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮانِ ﮐﻨﻮﻧﯽ  ٣در ﭼﻨﱪهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوران ﺟﻨﮓ ﴎد
زاده ﺷﺪ و در ﻫ�ن ﺑﺴﱰ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪ؛ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺴﻂ
ِ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﺎﺧﺮ
و ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺖ؛ و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺶ دروﻧﯽاش و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ
ﺻﻒﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺨﻮف ﮐﻨﻮﻧﯽ
رﺳﯿﺪ ٤ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان و ﺗﺤﻮﻻت آن ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﻦﺘ
 .١ﻃﺮح اوﻟﯿﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫ�ﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ )در آﳌﺎن( ﺣﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﺑﻪﻃﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻦﺘ ﺣﺎﴐ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی رﻓﻘﺎی ﺣﺎﴐ در آن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ )ﮐﻪ ﻗﺪردان ﻣﺸﺎرﮐﺖﺷﺎن ﻫﺴﺘﻢ(
ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﺑﺎﻓﺘﺎر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺤﺚ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رﻓﻘﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ ﺑﺮای
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدیﺷﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ اوﻟﯿﻪی اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﺳﺖ .درﺧﺼﻮص اﺻﻄﻼح »ﭼﭗ آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ۱۲ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻓﻌﻼً
در ﭘﯿﺶدرآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی
ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞآﻣﯿﺰ« و ﻻﺟﺮم ﮐﺎذب را ﻣﺤﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .٢ﻏﺎﻓﻞﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﴏﻓﺎً ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊ ﺧﯿﺰش ،ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی رادﯾﮑﺎل آن و ﯾﺎ ﴎﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻮﯾﺶ آن ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ً
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻮان ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ اﯾﻦ
ﺧﯿﺰش )و ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﺗﯽ( دارﻧﺪ.
 .٣اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن ﻣﺨﺘﴫ اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﺜﻼً ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﯿﮑﻔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ«
را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد( ،ﺑﯽآنﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ »ﻣﻔﻬﻮم را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد« .ﻓﻬﻢ ﻣﺎﻫﯿﺖ و
ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮔﺴﱰدهای ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺮﯾﺎن دارد( ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ رﺋﻮس اﯾﻦ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل �ﯽﮔﻨﺠﺪ.
 .٤اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻤﺗﺎم  ۵۷در ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای در ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آن
داﺷﺘﻨﺪ؛ از ﴎﮐﻮب اﻧﻘﻼب ﻣﴩوﻃﻪ ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮازﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪن رﺿﺎﺷﺎه ،ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮔﯿﻼن،
اﺷﻐﺎل اﯾﺮان در ﺳﺎل  ،۱۳۲۰ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺮداد  ،۱۳۳۲و ﻏﯿﺮه .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،زﻣﯿﻨﻪی
ﻣﺎدی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی در اﯾﺮان از ﺑﺴﱰ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﺒﺎرزات آزادیﺑﺨﺶ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﻮد) .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از رﺑﻊ آﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در اﯾﺮان ،در اﻣﺘﺪاد ﺑﯿﺶ

)(۶

ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﻠﯿﺘﯽ آن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼن در اﯾﺮان )در ﻫﺮ ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻣﻤﮑﻦ( ،ﺑﯽﮔ�ن در ﺑﺴﱰ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روی ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﱰﻗﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ،آرﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﮔﺬار از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﺒﺪادیِ ﺣﺎﮐﻢ( ﻻﺟﺮم ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دو
ﺳﻄﺢ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﺠﻤﯿﻊﯾﺎﻓﺘﻪ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را
»اﺳﺘﺒﺪاد« و »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﻈﺮی از ﻣﻔﻬﻮم
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﻗﺘﺼﺎد-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و/ﯾﺎ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﯿﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻧﺤﻮهی درک از
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎور ﺑﻪ »ﻋﺪم
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ آنﻫﺎ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد!( .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪی )(contingent
روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و
ﻋﺒﺎرتﺳﺖ از ﺗﺄﺛﯿﺮات واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦِ اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاق اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﺳﻮﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن.
�ﻮﻧﻪی ﻣﺸﻬﻮدی از اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ج .ا .ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن و ﯾﺎ
ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﻧﻮع وﯾﮋهای از ﮔﻔﺘ�ن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی )ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰیِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﯾﺎ ﻋﻈﻤﺖﯾﺎﺑﯽ ]ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ[ اﯾﺮان ﺗﺮوﯾﺞ و
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ«( را از ﻣﻨﻈﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻘﺎی
ْ
از ﯾﮏ ﻗﺮن ﺳﯿﻄﺮهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﯿﻤﻪاﺳﺘﻌ�ری ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﺬا ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﺸﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻧﯿﻤﻪاﺳﺘﻌ�ری ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد( .ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻘﺎرن زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮاﻣﺎی ﴎﮐﻮب و اﺧﺘﻨﺎقِ ﭘﺲ از
ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﴎد ﺑﻮد ﮐﻪ وزن روﯾﮑﺮد ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ داد؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺎج ﻣﺒﺎرزات ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﻣﱰﻗﯽ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه از ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم و در ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ
و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و وﺳﻌﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،در ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻔﻘﺎنزدهی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﻣﺘﺤﺪ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و روﯾﮑﺮد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی
آنﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از راﻧﻪی ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ »اﻧﻘﻼب  «۵۷ﺑﻮد )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﯽﮔ�ن ﯾﮕﺎﻧﻪ راﻧﻪی آن ﻧﺒﻮد( ،ﻃﻮریﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺣﺎﻣﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻫﻢ
ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻒﯾﺎﻓﺘﻪ از ﭼﻨﯿﻦ اﳌﺎﻧﯽ را )در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم »اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی«( در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای
ﮐﺎﺳﻦﺘ از داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ ﺷﻮروی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣ�ﯾﺖ از اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ )»ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ اﺳﻼﻣﯽ«( را در ﴎاﴎ اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای آن ﺑﻮد )ﺑﯽآنﮐﻪ ﻣﺎزادﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﺎﮐ�ن
اﯾﺮان و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ( .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻤﺗﺎم  ،۵۷ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ در رواﻟﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ و اﻧﻀ�ﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع
ﻣﻌﯿﻨﯽ از »ﭘﯿﺮوزی« )ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺳﺘﺒﺪادی( ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ زﺧﻢ
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻨﺸﯽ دروﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاروی از آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد .ﺟﺎن ﮐﻼم آنﮐﻪ »اﻧﻘﻼب «۵۷
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﮔﺴﱰدهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎه و ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و روﻧﺪ ﭘﯿﺶرویِ آنْ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﻪ رد و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد را در ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ .ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ اﯾﻦ »ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﻣﻮازی« را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺘﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی دﺳﺖﮐﻢ
در دو ﺣﯿﻄﻪی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد :اﻟﻒ( ﻧﻮع ﺧﺎص ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ در
ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ،ﴎﮐﻮب ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ،رﺷﺪ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ،و ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽِ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺎﻗﺺ و �ﺎﯾﺸﯽ و ﺑﻪﺷﺪت اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ �ﺎﯾﺎن
ﮔﺸﺖ؛ ب( ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﻧﺪ آن و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻋﺮوج
اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﻄﻠﻮب )ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش( و ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﻤﺛﺮهی ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب.

)(۷

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺪف ﻧﻘﺪ ﮔﻔﺘ�ن اﺧﯿﺮ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﮑﺮی و �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
رﺳﺎﻧﻪای آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل �ﯽﮐﻨﺪ ٥ ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن وﯾﮋهی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی و ﮔﻔﺘ�نﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و
ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮی ﮔﻔﺘ�ن »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰیِ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﻧﺤﻮهی ﺗﻠﻘﯽ از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﻣﭙﺮاﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد،
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻫﯿﺎت ﺗﻔﺎوت اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﻧﺴﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﭙﻬﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺨﺮبﺗﺮﯾﻦ �ﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺎﺧﺮ
اﯾﺮان ،ﺷﮑﺎف دروﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺮ ﴎ ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﺎزهﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ٦ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﭗ اﯾﺮان )دﺳﺖﮐﻢ وﺳﻌﺖﯾﺎﺑﯽ اﺑﻌﺎد
اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ( و ﴎﮐﻮبﻫﺎی ﭘﯿﺎﻣﺪ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﺮاز ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻧﻘﺶ آن در
ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﭼﭗ از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،ﺑﯽﮔ�ن ﻣﻬﺮوﻧﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭘﺴﺎ-اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎد .اﻣﺎ داﻋﯿﻪی اﯾﻦ ﻣﻦﺘ در ﺗﻮﺟﯿﻪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮریِ آن ﴏﻓﺎ ً اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮاژدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار
�ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه اﺳﺖ :ﺑﻪواﻗﻊ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﺎﻫﺎی ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﻣﻦﺘ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺷﮑﺎف
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در دل ﭼﭗ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺪت و اﺑﻌﺎد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
داﻣﻨﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺖ .در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ) (۱۳۸۸-۱۳۸۹اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
در اﺑﻌﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺤﺪودی در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮاﯾﺸﯽ �ﺎﯾﺎن ﺷﺪ  ٧ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸را ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی
»اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯽ« در اﯾﺮان ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ارﺟﺎع )درﺳﺖ( ﺑﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺗﺼﻮﯾﺮی ﴎاﴎ ﻫﻤﮕﻦ و ﻏﺎﯾﺖﻣﺪار از ﺑﺪﻧﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﴎﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮد و از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در دل ﭼﭗ را ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﺻﺪاﻫﺎ و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در دل ﺟﻨﺒﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﻔﯽ و ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺗﺠﻠ ِﯽ
 .٥ﺧﻮاه از آنرو ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ و ﻟﻐﺰش ﻓﮑﺮی ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ اﯾﺮان اﺳﺖ؛ و ﺧﻮاه از آن رو ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻮﺷﺘﺎری دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
 .٦ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﮔﺮاﯾﺶ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ج .ا .و ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس
روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﭗ؛ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ -ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ -ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﭗﺳﺘﯿﺰیِ
آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎرورﺷﺪن و ﻓﺮﺑﻪﺷﺪﻧﺶ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
 .٧در ﻣﻘﻄﻊ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ ،ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺮاﯾﺶ
ذﮐﺮﺷﺪه )ﺗﻠﻘﯽ »اﻧﻘﻼب رﻧﮕﯽ« از ﺟﻨﺒﺶ( ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ادﻏﺎم در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﮋﻣﻮن ﺟﻨﺒﺶ )اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن( را ﺗﺌﻮرﯾﺰه و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد
و در ﻣﺸﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺣﺎﻣﻞ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﻮلﯾﺎﻓﺘﻪ از ﺑﯿﻨﺶ ﺳﺎﺑﻖ
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی« ﺑﻮد :ﺣﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رادﯾﮑﺎلﺷﺪن ﺟﻨﺒﺶ و ﻓﺮاروی آن از ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ را ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮدم و ﻧﻮﻋﯽ »ﭼﭗروی« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ -از دﯾﺪ آﻧﺎن -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﻫﻨﮕﺎم و ﺑﺪﻓﺮﺟﺎم
وری ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ،ﺣﻔﻆ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻼﺣﺎت ﴐ ْ
ﺑﻮد .ﭘﯿﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘ�ن ﺳﺎﺑﻖ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی« ﺟﺎﯾﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻋﻤﺪهی آن ،از ﻃﯿﻒ
ﻫ�ن ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﯿﻪی ﭘﺲ از  ۵۷ﺣ�ﯾﺖ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد را ﴐورﺗﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

)(۸

ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ روﺷﻦﺗﺮ و ﺳﻨﺦ�ﺎﺗﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه � ۹۶ﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺑﻌﺎد
ﴎاﴎی اﯾﻦ ﺧﯿﺰش و ﻣﺎﻫﯿﺖ رادﯾﮑﺎل آن  ٨ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ ﺗﻌﻤﯿﻖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﻋﱰاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺎرﺟﯽاش ،ﺷﺎﻫﺪ آن
ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﻠﻤﻮس در ﺳﭙﻬﺮ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻃﯿﻒ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻧﯽ در ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ آنﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﴩﯾﺎت از ﺟﻤﻠﻪ
)و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ( در »ﻣﺠﻠﻪی ﻫﻔﺘﻪ«» ،ﺗﺪارک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« و ﻏﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺧﯿﺰش
دیﻣﺎه  ۹۶را ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری اﯾﻦ ﻃﯿﻒ در ﺧﻼل روزﻫﺎی
ﺧﯿﺰش و ﭘﺲﻟﺮزهﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ،ﺑﯽاﻋﺘ�دی ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﯿﺰش و ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی آن ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ آنﻫﺎ
اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان �ﺎﯾﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﻨﺘﴩﺷﺪه
از ﺳﻮی ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ اﮐﺮﺜا ً ﺣﺎوی ﻧﻘﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ در
ﮔﺴﱰهی ﭼﭗ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﯿﺪواراﻧﻪای ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﴏﻓﺎ ً واﮐﺎوی و ﻧﻘﺪ ﺟﺎنﻣﺎﯾﻪی
روﯾﮑﺮد اﯾﻦ ﻃﯿﻒ در ﭘﺨﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮر اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻮاﺷﯽ ﻧﺎﻻزم.

 .٨دﺳﺖﮐﻢ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶را ﻣﱰﻗﯽﺗﺮ و رادﯾﮑﺎلﺗﺮ از ﺟﻨﺒﺶ  ۸۸ﻣﯽ ﺳﺎزد :اﻟﻒ( اﻣﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی را از ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻟﻔﺎﻓﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎب و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﯿﺮون آورد و در ﻣﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﱰاﺿﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ؛ ب( آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﴎﮐﻮبﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎء ﮐﺮد و از اﻣﯿﺪ ﮐﺬاﯾﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ اﺟﺰاﯾﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺴﺴﺖ
ِ
ﻣﺤﻮرﯾﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد؛ و ج( ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪ )ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی »ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ«( را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺮﮐﺰ )ﺗﻬﺮان( ﻗﺮار داد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ.

)(۹

ﭼﭗ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه
 .۲اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻋﻤﺪهی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ِ

دﺷﻮار ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻓﴩده ،ﺗﻨﻮع اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را
در ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ در درون اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻨﻮع دروﻧﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن در ﺳﺎﺣﺖ ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،و ﻫﻢ ﻧﻮع
ﻧﮕﺎه اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻣﺴﺎﻟﻪی اﯾﺮان« را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ دور از واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﱰک ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻃﺮحﺷﺪه از ﺳﻮی آﻧﺎن را در ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﴐ در اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻤﻪی اﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ را ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار �ﯽدﻫﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮏاﻧﺪازه ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ �ﯽﮐﻨﺪ ،و ﻃﺒﻌﺎ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮلﺑﻨﺪی ﺧﺎص ﺧﻮد را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ:
اﻟﻒ( رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﮔﺮی ﺧﯿﺰش )ﻣﺘﺄﺛﺮ از زﯾﺮﻃﺒﻘﻪ و ﺧﺮدهﺑﻮرژوازی( و ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزات ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮐﺎرﮔﺮی .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻪﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را از ﯾﮏ
ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺻﯿﻞ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ِ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ دروﻧﯽ و ﮔﺴﱰش اﺟﺘ�ﻋﯽ آنﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﺳﺎزد و ﺣﺎﺻﻞ زﺣ�ت
ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ و
ﺳﺎﻟﯿﺎن را ﺑﺮ ﺑﺎد دﻫﺪ )اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻣﻠﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻌﻀﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽِ ﻓﺮودﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪﻓﺮﯾﺎد آﻣﺪﻧﺪ
ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ(؛
ب( ﻓﻘﺪان آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻼء ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦﮐﻪ -از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ -درﺣﺎل ﺣﺎﴐ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻣﮑﺎﻧﺎت دروﻧﯽ ﭼﭗ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺪﻧﻪی
اﺟﺘ�ﻋﯽ آن در دﺳﱰس ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ و ﴎﮐﻮب ﻣﺪاوم ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی( ،و در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ
ﻗﻮا و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺟﺪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ )ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮐ�ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮ و ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ )اﻟﻒ( ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺮای
ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ و ﻓﻮﻻد اﻫﻮاز و ﻏﯿﺮه» ،ﺳﯿﺎﺳﯽﺳﺎزی ﻧﺎﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ
اﻋﱰاﺿﺎت« و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺑﺎورﻫﺎی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ/ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ(؛
ج( ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﯿﺰش ،ﮐﻪ آن را اﺑﺰار ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
)ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺣﺘ�ﻻ دﺳﺘﮑﺎریﺷﺪهی ﺧﯿﺰش ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( و ﯾﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن )ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و
ﺳﯿﺎﺳﯽ وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ( و ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛
د( ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﮑﻮک ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﯿﺰش از ﺑﻄﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه
رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن ﺑﻪ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﻣﻨﻄﻘﻪای .اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻼت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را
)(۱۰

ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد )ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻀﻤﻮن و ﺳﻤﺖوﺳﻮی اﯾﻦ ﺧﯿﺰش(.
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﻮق ،ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﴐورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪی آن ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ
ِ
اﻧﺘﻘﺎدی ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﻄﺮ »رژﯾﻢﭼﻨﺞ« ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
و ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪایاش را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶را ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ و دﺳﺘﮑﺎری ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺧﻮاه »اﻧﻘﻼبﻫﺎی رﻧﮕﯽ« و ﺧﻮاه ﺗﺠﺰﯾﻪی اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻓﻮق ،در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﻃﯿﻒ ﯾﺎدﺷﺪه در ﺧﺼﻮص
ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭼﭗ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺶ دﯾﮕﺮی از )و درﻧﺘﯿﺠﻪ روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ( اﯾﻦ
ﺧﯿﺰش داﺷﺘﻨﺪ ،از زواﯾﺎی زﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
• ﻓﻘﺪان درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از وﺿﻌﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ آن؛
• ﻓﻘﺪان درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ آن و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﺮان در ﺑﺴﱰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛
• ﻓﻘﺪان درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از اﻧﻘﻼب و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آن ،و ﻟﺬا اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻏﯿﺮﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺪ ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﺪﻫﺪ؛
• ﻓﻘﺪان درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮازن
ﻗﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﻮﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﴪﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚْ ﺳﺎﯾﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی دروﻧﯽ ﭼﭗ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه را ﴏﻓﺎً ﺑﺮﺧﻄﺎ �ﯽداﻧﻨﺪ )و ﺑﻪ »ﻧﻘﺪ ﺑﯽرﺣ�ﻧﻪ«ی آنﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه
�ﯽﮐﻨﻨﺪ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ ،رﺳﺎﻟﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ آﻧﺎن را اﻓﺸﺎء ﮐﻨﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮیِ اﯾﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی
ﭼﭗ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ )ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽِ ﺿﻤﻨﯽ
ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ِ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺼﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ( ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺣﺎﻣﻞ روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ
ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه را در ﺟﺎﯾﮕﺎه دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽِ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از »ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ« دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ در ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را »ﭼﭗﻫﺎی ﭘﺮوﻏﺮب« ﯾﺎ »ﭘﺮو-ﻧﺎﺗﻮ« ﺑﯿﺎﻧﮕﺎرﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ داﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درﻏﻠﺘﯿﺪهاﻧﺪ :اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
)(۱۱

اﻣﺘﺪاد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی )ﻣﯿﻦ اﺳﱰﯾﻢ( ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ در دل ﻃﯿﻒ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﺟﺒﻬﻪای ﻋﻠﯿﻪ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .و ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
روﯾﮑﺮد ﺧﻮد )در ﻃﯿﻒ ﭼﭗ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه را ﻧﺎﺗﻮان  ٩از ﻓﻬﻢ درﺳﺖ آﻣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ﮐﻪ از ﻣﺎرﮐﺲ ﻟﻐﻠﻐﻪای زﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽﻫﺎی ﺣﻘﯿﺮ
ﻣﺤﻔﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪای ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺟ�ﻟﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ رد اﯾﻦ دﺳﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت )ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻻ( و ﭘﻠﻤﯿﮏ ﺣﻮل آنﻫﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ١٠ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮانِ ﻣﺘﻨﻮ ِع اﯾﻦ ﻃﯿﻒ
در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ )ﯾﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ( ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه ﻃﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺑﺎز
ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ و ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻌﯽ درﺑﺎرهی روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ آﺗﯽ.
ﭼﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮانزدهی داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﻢ
ﺧﯿﺰشﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه ) ۹۶ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﮐﻢ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت( ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻮعاﻧﺪ ،و ﻫﻢ
ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﭼﭗ اﻣﻮری اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ْ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖﻫﺎ و ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﺣ�ﯾﺖﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ،ب ،و ج ،د( ﻣﯽﭘﺮدازم؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
ﻋﻠﯽ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻄﺮات ،آنﻫﺎ را در دو دﺳﺘﻪی ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ ،ﮐﻪ اوﻟﯽ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
اﯾﺮان )و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد( ،و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪ روﺑﻪرﺷﺪ
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و ﴐﺑﻪزدن ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ١١ .ﭘﯿﺶ از آن
اﻣﺎ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶدرآﻣﺪی ﴐوری ،در دو ﴎﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺤﺜﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن رواﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ از
 .٩ﺑﺪاﻫﺘﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽﺷﺎن.
 .١٠ﻧﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ روﯾﻪای
ﻋﻤﻮﻣﯽ در درون اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦدﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ رﯾﺸﻪ و ﮐﺎرﮐﺮدی ﻫﻮﯾﺘﯽ دارﻧﺪ
)ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻫﻮﯾﺖ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﻣﻄﻠﻖ دﯾﮕﺮان( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺎ ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ
اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت و ﺗﻬﺎﺟ�ت ﺗﺎزه ﻣﯿﺪان ﻣﯽدﻫﺪ .روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ
ْ
ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان دارﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺎ �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺨﺮﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ در آنْ �ﺎﯾﺶ
ﺟﺪﯾﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖِ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﻧﮑﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻄﻠﻖﺗﺮ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪﺗﺮ دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه از درون
ﻃﯿﻒ ﭼﭗ( ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﻨﺰ ﺗﻠﺦ ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺘﺪاول ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ،اﯾﻦ روﯾﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺨﯽِ
ﻣﻮﺟﻪ »ﻧﻘﺪ ﺑﯽرﺣ�ﻧﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﻣﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد )در آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ازﻫﻢﮔﺴﯿﺨﺘﻪی ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎﯾﺪ وزن ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﻫﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮد(.
 .١١ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی داﻋﯿﻪﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ را ﺑﺘﻮان در درک ﻇﺎﻫﺮا ً
ﻧﺎب آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻘﻮﻟﻪی »وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﻪيﮐﺎرﮔﺮ« و »ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد .وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ از ﻗﻀﺎ
ﻣﻘﻮﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد اﮐﺮﺜ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ
ﴎ ﻧﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت و ﻧﺤﻮهی ﺗﻠﻘﯽ از ﻣﺼﺪاقﻫﺎی اﻧﻀ�ﻣﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﺎر
ﺣﺎﴐ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
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ﻣﻘﻮﻟﻪی »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی« ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻢ؛ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﴐورت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﻄﺐ�ﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ راﻫﻨ�ی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﺸﯽ
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ اروﭘﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«  ١٢ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«
 (۱-۳ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«:
اﮔﺮ ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮔﻔﺘ�ن دﯾﮕﺮی ،ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و رواج آن را در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﴎد )و ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ از آﻧﻬﺎ( ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻈﺎم اﺗﺤﺎد ﺟ�ﻫﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺠﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻪﻓﻘﻂ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺿﺪاﺳﺘﻌ�ری و
اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺣ�ﯾﺖ و
ﻫﺪاﯾﺖ اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺐ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﺴﱰ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،درک راﯾﺞ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ درﺟﺎت زﯾﺎدی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ درک رﺳﻤﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم
ﺷﻮروری در ﮐﺸﺎﮐﺸﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﺑﺎ ﺑﻠﻮک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب ﻗﺮار داﺷﺖ ،در ﺳﭙﻬﺮ
ﻋﺎم اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم )ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن(،
در ﺷﮑﻞ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺒﺎرزهی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺷﻮروی ﺣﺘﯽ در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ از ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد ،ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ
ﺑﻮد اﳌﺎنﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﺳﺎز و اﺳﺘﺜ�رﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧ ْﻪ آﻣﺎج ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺧﻮد
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﮑﺎن ﻧﻘﺪ و اﻧﮑﺎر در اﻣﺎن �ﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﻦﺘ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﮔﯿﺮی و اﺷﺎﻋﻪی ﺳﻨﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ْ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان رﻫﺎورد ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺷ�ﻟﯽ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اوﻟﯿﻪی
آن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﯿﻞ اﻧﺒﻮه ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻘﺎرن زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب اﮐﺘﱪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﭘﺴﺎﻣﴩوﻃﻪ ،زﻣﯿﻨﻪی
ﻧﻔﻮذ و اﻗﺒﺎل ﻧﺴﺒﺘﺎً وﺳﯿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺪﻧﻪی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان را
 .١٢ﺑﺮﺧﯽ از رﻓﻘﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی در ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ و ﯾﺎدآوری وﺟﻮد ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮔﻔﺘ�ن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ را ﺑﻪﺟﺎی »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«» ،ﺷﺒﻪآﻧﺘﯽاﻣﭗ« )ﺷﺒﻪﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ(
ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﻦ اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و ﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﭼﭗ ﺗﻨﻬﺎ در واﮐﻨﺸﯽ ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
)ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی درﮐﯽ ﻧﺎرﺳﺎ از آن( ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ذﮐﺮ اﺻﻄﻼح »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در داﺧﻞ ﮔﯿﻮﻣﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﯾﮏﺳﻮﯾﮕﯽ و ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻟﺬا ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ »ﺷﺒﻪ« ،وﺟﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﮔﺮدد.
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ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ )از اواﯾﻞ دﻫﻪی  (۱۳۲۰ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮ و
ﮔﺴﱰدهﺗﺮی آن را اﺷﺎﻋﻪ داد .اﻣﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ،اوﻟﻮﯾﺖ
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی« )ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﻠﻢ
و ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺟﺬب ﮐﺮده و دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﴍاﯾﻂ اﻧﻀ�ﻣﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ردﭘﺎی
اﺳﺘﻌ�ر و ﻧﻮاﺳﺘﻌ�رﮔﺮی و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺟﺎیﺟﺎی ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻫﻮﯾﺪا ﺑﻮد و آﺧﺮﯾﻦ �ﻮد آن در
زﺧﻢ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .اﻓﺰونﺑﺮ اﯾﻦ ،ﴍاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﻔﺘ�ن ﻫﮋﻣﻮن در
ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪﺳﻠﻄﻪی ﺟﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ و ﻣﺸﻮق ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﺑﻮد :ﻓﺮاز و
ﻓﺮودﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ )از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه در وﯾﺘﻨﺎم و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( و آﻣﻮزهﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه
از آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﻣﱰﻗﯽ اﯾﺮان ﻃﻨﯿﻨﯽ واﻗﻌﯽ و ﺑﻮﻣﯽ داﺷﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ
ﺗﺪاوم ﺳﺘﻢﺑﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی )ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد( را ﻣﺤﺼﻮل ارادهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻬﻤﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺰد ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻗﺎﺑﻞ ﻓ ْ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺐ�ﺎی ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ ﴏﻓﺎً ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﮏﺳﻮﯾﮕﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻋﯿﻨﯽای روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دراﻓﺘﺎدن ﺑﻪ ورﻃﻪی ﭼﻨﯿﻦ درک
ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﯾﮏﺳﻮﯾﻪای را ﺑﻪﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﻮروی )ﺑﻪﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﻗ�ر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮﻣﯽاش( از اﺻﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و
ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺤﺚ اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺨﺸﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﺑﻠ�ﺗﯿﺰهﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﴍاﯾﻂ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﻣﺘﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﴍاﯾﻂ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﻫ�ن ﴍاﯾﻂ در
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ :از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی اﻣﺮوز زﺧﻢﺧﻮردهﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﻘﻄﻪی ﺟﻬﺎن در اﺛﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪرﻏﻢ
ﺳﭙﺮیﺷﺪن دورهی ﺟﻨﮓ ﴎد ،ﺷﮑﻞ ﺗﺎزهای از ﻧﻈﺎم دوﻗﻄﺒﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎزﻋﻪی ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺐ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻄﺐ روﺳﯿﻪ-ﭼﯿﻦ )ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻗ�ر
ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن( �ﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺘﻌﺪ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﺨﺸﯽ از( ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﭘﯿﮑﺮﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
ﻋﯿﻨﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺎﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در درون ﻗﻄﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﴎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ درسﮔﯿﺮی اﻧﺘﻘﺎدی از
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽِ ﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮات ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ »ﴍاﯾﻂ« ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ
»ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« در اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪی ﻣﻌﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪیﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮدی ﺑﺎ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارﻧﺪ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﻓﺮاروی از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪی ﺑﺎﻃﻞ )»ﺟﱪ ﴍاﯾﻂ«( ،در وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ
ﭘﺮورش درک ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی از ﭘﻮﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری و وﺟﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ
)ﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی  ۱و .(۲

)(۱۴

 (۲-۳دﻻﻟﺖﻫﺎی ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«:
ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز و �ﺎﯾﺎنﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ )و ﻃﺒﯿﻌﯽِ ( ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر آنﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ درک ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ و اﻓﺮاﻃﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﮔﻔﺘ�ن
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﻣﺨﺘﺺ ﭼﭗ اﯾﺮان ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺻﻠﯽ آن را در ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺑﺎﻧﻔﻮذی را در ﮔﺴﱰهی ﭼﭗ ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ  ١٣و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﺘﻮن ﻧﻈﺮی و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺗﻮﻟﯿﺪی آنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎ ِد ﻃﯿﻒ
ﻫﻤﺮاﻫﺎنﺷﺎن در ﭼﭗ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ١٤ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺪﯾﻦﺟﺎ
ﺧﺘﻢ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﺎﻣﻞِ ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ،ﮐ�ﺑﯿﺶ در اﻣﺘﺪاد
ﴎ ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﻮﺟﻮ ْد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ )و
ﺧﻄﻮط »روﺷﻦ« ﭘﯿﺸﯿﻦ ،از ﺑﯿﻦ دو ِ
اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ( ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﴍ ﺳﯿﻄﺮهی ﻣﺰﻣﻦ و
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻮازﻧﻪﺑﺨﺶ ﻗﻄﺐ ﭼﯿﻦ-روﺳﯿﻪ و
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی آﺗﯽ آن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در ﭼﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮاً »اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ « ﺧﻮﯾﺶ در ﭘﻬﻨﻪی روﯾﺪادﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﴏﻓﺎ ً ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١٥ .
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ �ﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻮ از
ِ
ﻣﺒﺎرزات«
ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ،ﺗﻼشﻫﺎی ﻫ�ﻫﻨﮓ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد )ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽاش( را در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ روﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪواﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از
زرادﺧﺎﻧﻪی ﻓﮑﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ١٦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﮐﺎرﺑﺴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی دوﮔﺎﻧﻪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ آن اﺳﺖ :در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﻄﺐ ﻏﺮﺑﯽ
)آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ( ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻓﺸﺎء ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﻄﺐ
ﴍﻗﯽ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖدادن آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻮﺟﯿﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی
واﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﴐوری ﯾﺎ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت »ﻗﻄﺐ ﴍ« .اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮔﺎه
 .١٣در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی آﳌﺎن ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﺒﻮن رﺳﺎﻧﻪای آنﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪی »ﯾﻮﻧﮕﻪ وﻟﺖ« ) (Junge Weltاﺳﺖ.
 .١٤ﻫﻤﭽﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺘﻮن ﮔﺴﱰدهای ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺘﺎر ﺿﺪﯾﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﺣﯿﻄﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .١٥ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهی آن ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ از ﭼﭗﻫﺎی ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی
ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ،در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان و ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﺣ�س و
ﺣﺰباﻟﻠﻪ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .١٦ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﺴﱰده و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رواﯾﺘﯽ روﺳﯽ از »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﭼﻬﺎرم ﺳﯿﺎﺳﯽ« ازﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ازﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ  evraziaﺑﻪ  ۳۵زﺑﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﴩ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﻪ ﻧﮕﺎه اﺳﻄﻮرهایِ دﯾﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻬﻢ ،و ﺑﺮای
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﻤﻮس »ﻗﻄﺐ ﴍ« ،ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ ﯾﮏ ﻗﻄﺐ ﺧﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﺎرهی ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽِ اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن ،دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻮﻋﯽ رﺋﺎلﭘﻮﻟﺘﯿﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻒﺑﻨﺪیﻫﺎی »واﻗﻌﯽِ « ﻣﻮﺟﻮد �ﯽﺗﻮان ﺑﺎ ژﺳﺖ
اﯾﯽ ﺑﯽﻃﺮف ﺑﻮد و ﺑﻪﻣﺤﮑﻮمﮐﺮدن ﺳﺎدهی دو ِ
ﻃﺮف ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺧﻼقﮔﺮ ْ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد؛ ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺎﻧﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ )و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ واﻗﻊﺑﯿﻨﯽِ ﺑﻌﻀﺎ رﻧﺞﺑﺎر( ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ آن
ﻗﻄﺒﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﺴﱰش داﻣﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺒﯽ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻫﻨﻮز ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﮋﻣﻮن در
ِ
ﴐورت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮا ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻗﺪرتﻣﻨﺪﺗﺮش،
ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﺑﻪ
ﺣﺮﯾﻤﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺧﻮﯾﺶ )ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان( ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊِ ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪه ﻓﺮاﻫﻢ آورد.
ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﯾﺎ ﻣﺨﺮب ﻗﻄﺐ ﭼﯿﻦ-
روﺳﯿﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺎ درﮐﯽ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ آن ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ
اﻫﺪاف اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﭼﺸﻢ ﻣﯽدوزﻧﺪ .ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺛﻘﻞ اﯾﻦ
»واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽِ « ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﻤﯽ ﻋﺮﯾﺎن ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﯽﺑﺎوری ﺑﻪ ﺗﻮان
دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز ﻣﺮدم ﺳﺘﻢدﯾﺪه اﺳﺖ )ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ رﻧﺞﺑﺎر آﻧﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺖ(؛ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ درﻋﻮض ،ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﯾﺎ ﺗﴫﯾﺤﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﺑﺎور ِی دوﻟﺖﻣﺤﻮر را ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺠﺎت
ﺟﻮاﻣﻊ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﻟﮕﻮی ﭘﯿﴩﻓﺖ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ(.
 .۴وزن اﻣﺮوزی ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در اﯾﺮان
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺟﺪیﮔﺮﻓﻦﺘ ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز اﯾﺮان
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﯽِ اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن در ﮔﺴﱰهی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ،ﺑﺎزﺗﺎب
ﺗﺪاوم ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اَﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻗﻄﺐﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ آن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﯾﺮان ،ﺗﺒﺎر اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن ،ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﯾﮏﺳﻮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی
ﭼﭗ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد
در اﺳﱰاﺗﮋی ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر آن در ﻧﺤﻮهی روﯾﮑﺮد ﺣﺰب ﺗﻮده )و ﻣﺘﺄﺛﺮ از آن :ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﮐﺮﺜﯾﺖ(
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ �ﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده در ﺷﮑﻞ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽاش ﺣﺪود  ۳۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ
)ﺑﻪدﻻﯾﻠﯽ( ﺑﺪان اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪی آن ﻧﻮع
روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻨﺶ »ﺗﻮدهاﯾﺴﻢ« ،ﻫﻨﻮز از
ﻣﯿﺎن ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮان رﺧﺖ ﺑﺮﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻋﮑﺲ ،ﺑﺤﺮاﻧﯽﺗﺮﺷﺪنِ وﺿﻌﯿﺖ
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ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان ﻫﺴﺘﻪای ،و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻓﺰآﯾﻨﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ،
ﺑﻪﻣﻮازات ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﺷﺪن روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰیِ « ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ١٧ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را در اَﺷﮑﺎل ﺗﺎزهای اﺣﯿﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﯽ
دﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻻﯾﻪﻫﺎی اﮐﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽِ ﺟﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و
دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﴩ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
)ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص( و ﺳﻨﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم( ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻔﮑﺮ
ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﯿﺶوﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )و ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ( راه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﮐ� اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ردﭘﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ
ﻫﻢ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ و وﯾﮋهای از ورﮐﺮﯾﺴﻢ
ﻧﺎب و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ  ١٨ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ )ﻧﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  ،(۶و ﻫﻢ ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﭗﮔﺮا.
دوم اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،و ﻓﻘﺪان ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻞ ﭼﭗ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ رﺷﺪ
داده اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪی اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰی ﺟﺬب
ﺻﻮرتﺑﻨﺪیِ وﻃﻨﯽ ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽآﻣﭗ« ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ زاوﯾﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾ ِﺮ )ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﻓﻌﻠﯽِ ( ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮ ،درﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﯾﺎدﺷﺪه
ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﻇﺎﻫﺮاً ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً وﺟﻮد »ﴍ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ«
را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ »ﴍ ﺑﺰرگﺗﺮ« ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ )ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽِ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯿﺎن
»ﺑﺪ« و »ﺑﺪﺗﺮ« ،در ﺷﮑﻞ و ﺑﺎﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
ﺳﻮم آنﮐﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان )ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی
واﮐﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺴﺘﻪای و ﻣﺪاﺧﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﺪ/ﻣﯽﺷﻮد( ،زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﮔﻔﺘ�ن »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ؛ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﮔﺴﱰش وﺳﯿﻊ آن ﺑﺎ ﺑﺴﱰ
ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )در ﺳﺎلﻫﺎی آﺧﺮ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد( و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﮑﺮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد و درﻧﺘﯿﺠﻪ از ﴎﻋﺖ ﮔﺴﱰش و داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ اﺟﺘ�ﻋﯽ
زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ و
رواج ﮔﻔﺘ�ن رﺳﻤﯽ ﺑﺰرگﺗﺮی ﺷﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی آن ﴐورت ﺑﺎزﺳﺎزیِ »وﺣﺪت ﻣﻠﯽ« در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ و ﴐورت دﻓﺎع از اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ از ﻧﻘﻄﻪای ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻧﻮ ِع ﺧﻮد اﻣﺮ ﺗﺎزهای
ِ
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ
ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺎزهی آن ،ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 .١٧ﺧﻮاه ﺑﺎ ﭘﺮورش و ﺗﺮوﯾﺞ ﯾﮏ ﮔﻔﺘ�ن اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ )ﮔﻔﺘ�ن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ( ،و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ.
 .١٨ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی »ﻣﺠﻠﻪی ﻫﻔﺘﻪ« ﻃﯽ ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ.
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اﻗﺒﺎل ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ )ﯾﺎدآور ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺟﻨﮓ( .ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﻪﻓﻘﻂ
ﺷﺎﻫﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻋﺮوج رﺳﺎﻧﻪای ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ »ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺰاده« ﺑﻮدهاﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪﺗﻠﺨﯽ و ﻧﺎﺑﺎوری ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻔﻮذ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺮاد و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎن( ﺑﻮدهاﯾﻢ .در ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
آﺷﮑﺎر ،در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﻟﺤﺎظ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻋﺠﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐ�ن )ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﮑﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ( ،ﻣﯿﻞ
دروﻧﯽ ﺑﻪ ادﻏﺎم در ﻗﺪرت ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد.
ﭼﻬﺎرم آنﮐﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﮔﺮاﯾﺸﯽ در درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ازﻃﺮﯾﻖ
ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻞﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی )ﺑﻪواﻗﻊ ،آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی(
در ﺻﺪد ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از ﺗﺼﺎﺣﺐ و ادﻏﺎم اﳌﺎنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮔﻔﺘ�ن ﭼﭗ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮ
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﺟﺬب ﯾﺎ ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزیِ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ )ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی اوﻟﯽ اﺳﺖ(.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ و دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﱰاﺗﮋی ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روﻧﺪ ﺗﻼشﻫﺎ
ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻧﺴﺨﻪی ﺑﺪل »ﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔ ِﺮ« ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ )ﺟﻨﺎح رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( آﻏﺎز ﺷﺪ؛ »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« ﻧﯿﺰ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﻼل ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ )ازﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻧﴩﯾﻪی
»ﮐﻠﻤﻪی ﮐﺎرﮔﺮی«( .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺎح اﺻﻮلﮔﺮا ازﺟﻤﻠﻪ ﻃﯿﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﺮداﻣﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﱰﺳﺎزی و راهاﻧﺪازی ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ
»ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ« اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﺧﻮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و
ﻏﯿﺮه ،و ﺧﻮاه در ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘ�نﺳﺎزی در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای )ﮐﺎﻏﺬی و ﻣﺠﺎزی( و ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ١٩ .
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻫﻢاﯾﻨﮏ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﻢ
ﺧﺼﻠﺖ ﭘﺎﯾﻪای و زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و وﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ،و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی وﺳﻌﺖﯾﺎﺑﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ آنﮐﻪ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺴﻮﯾﻪﺣﺴﺎب ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪواﻗﻊ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .دﻻﯾﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺷﺎرهی ﻣﺨﺘﴫ ﺑﮕﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ روﯾﮑﺮد
ﮐﺞدارو ﻣﺮﯾﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﴎﮐﻮب ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان ﺑﯽﮔ�ن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﺑﯿ�ری اﺳﺖ :ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺮان
ﮐﺸﻮری ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ و از زﻣﺎن ﺗﮏﻣﻠﯿﺘﯽﺷﺪن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﺟﺒﺎریِ آن ﺗﻮﺳﻂ رﺿﺎﺷﺎه
ﺗﺎﮐﻨﻮن آﺷﮑﺎرا در ﻣﻌﺮض ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﭗ اﯾﺮان در ادﺑﯿﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر درﺧﻮری اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی و ﺗﺌﻮرﯾﺰه
� .١٩ﻮﻧﻪی ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ در ﻣﻮرد اول ،ﺣ�ﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ از رﺿﺎ ﺷﻬﺎﺑﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ اﺳﺖ؛ و در ﻣﻮرد دوم،
راهاﻧﺪازی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای دارای ادﺑﯿﺎت ﺷﺒﻪﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﻣﺘ�ﯾﻞ ﺑﻪﭼﭗ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،وﻟﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭼﭗ اﯾﺮان ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر
اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗ ْﻊ
دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﭘﺮﭼﻢدار اﻋﱰاﺿﺎت ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ روﯾﻪی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ِ
اﻋﱰاﺿﺎت ﺣﻖﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﺣﺘ�ل آﻏﺸﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻮمﮔﺮاﯾﯽ،
ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ،ﺷُ ﻮﯾﻨﯿﺴﻢ ،ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ داﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ را
آﻟﻮده ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺧﻄﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ »ﭼﭗ ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا«ی اﯾﺮان را
ﺧﻮﯾﺶ در
ْ
ﻣﺤﺘﺎط ﻣﯽﺳﺎزد را واﻗﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،درواﻗﻊ ﺧﻮد اﯾﻦ ﭼﭗ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽِ ﻧﺴﺒﯽِ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای ﺟﱪان ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮد
دارد ٢٠ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺴﱰش داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺮان ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ )در ﮐﻨﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ
دﯾﮕﺮ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ( و رﺷﺪ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻋﱰاﺿﯽ ﻋﻠﯿﻪ آنﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮑﺘﻪی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ در ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﭼﭗ ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا« ﺑﺎ
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺧﻄﺮات ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب  ۵۷ﻓﺎﻗﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ و ﺣﺘﯽ آﻟﺖدﺳﺖ ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﺪ( ٢١ .ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﭼﭗ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز از ﺑﺨﺘﮏ اﻧﮕﺎرهی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ« ﺧﻼﺻﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺨﺸﯽ از رﯾﺸﻪﻫﺎی رواج ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در ﭼﭗ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ
زﻣﯿﻦ ُﺟﺴﺖ؛  ٢٢و اﯾﻦ ﻫ�ن ﭘﻬﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﺨﺸﯽ از »ﭼﭗ ﻣﺮﮐﺮﮔﺰا« ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻣﻨﻪی ﺑﺮد
ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی آن )ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه( در ُﴎور »ﻣﻠﯽ« و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی وﻓﺎدار ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی »وﻃﻦﭘﺮﺳﺖ« ﴍﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻓﴩدهای از اﯾﻦ ﴎﻓﺼﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:
ﮔﺴﺴﺖ و رﯾﺰش دروﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮانْ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺲ از  ۵۷ﻧﺒﻮد ،اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻼش ﻣﺸﻘﺖﺑﺎر ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی/ﭘﯽرﯾﺰیِ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭼﭗ )از ﭘﯽ
آن ﻫﺰﯾﻤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و در دل ﻓﻀﺎی ﴎﮐﻮب ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد( و ﺑﻨﺎﮐﺮدن ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و
 .٢٠ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﭼﭗ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺘﻢ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﮋادیِ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﻮد
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ آن ﺧﻄﺮات ﻓﺮﺿﯽ )ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻣﻠﯿﺘﯽ-ﻗﻮﻣﯿﺘﯽ( ﻋﻤﺪﺗﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺑﺮای ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٢١ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۱۳۵۹اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﴍوع ﺗﻌﺮﺿﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی زﻧﺎن و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺘﻌﺪد از ﺳﻮی زﻧﺎن آﮔﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺮان ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺪارک اﻋﱰاﺿﺎت زﻧﺎن و ﺑﺎزﺗﺎب
رﺳﺎﻧﻪای آن ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻣﻨﺘﴩ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ ﺑﻮد از اﻋﱰاﺿﺎت زﻧﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ دوﻟﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻟﻨﺪه .اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺮﺟﻤﻪی ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن در آن ﺑﺮﻫﻪی زﻣﺎﻧﯽ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از
ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺨﺘﯿﺎر ﺑﺮ اﻋﱰاﺿﺎت زﻧﺎن ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻋﻤﺪهﮐﺮدن اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻪﺑﻬﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴐورت ﺗﺪاوم و ﮔﺴﱰش
ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺖﮐﻢ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﺧﻄﺮ ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎ درک ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن از اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزات
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ.
 .٢٢ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻣﺸﻬﻮد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎی آﳌﺎن ﻫﻢ واﺟﺪ رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
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اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ ٢٣ ،راه ﻇﺎﻫﺮاً ﴎﯾﻊﺗﺮ و ﻣﻄﻤﱧﺗﺮ را در ﺗﮑﯿﻪﮐﺮدن ﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ .در ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻦ روﯾﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﻤﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺣﻀﻮر »ﴍ ﺑﺰرگﺗﺮ« و اوﻟﻮﯾﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آن ارﺟﺎع
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﯽ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﮑﯿﻪﮐﺮدن ﺑﺮ
ﻗﻮای »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« )و ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد( رخ �ﻮد و ﺳﭙﺲ اﻣﺘﺪادﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ آن -
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ -در ﺧﻼل ﺑﺮآﻣﺪن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ) - ۱۳۹۲ﺑﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو( ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﺰﯾﺰ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻋﺘﺪاﻟﯽ،
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺗﻮان دروﻧﯽ ﺧﻮد روی
آورﻧﺪ؛ ﺣﺎلآنﮐﻪ ﻓﺮوﻣﺮدن »اﻣﯿﺪ« در ﻫﺰارﺗﻮی ﻣﺨﻮف دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽِ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺮآﻣﺪن ﮔﻔﺘ�ن وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﮔﻔﺘ�ن اﻣﻨﯿﺖﻣﺤﻮر؛ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺮاﻣﭗ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ او )ﺑﻪﻣﻮازات ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ(
داﻣﻨﻪی ﮔﺴﱰش و ﻧﻔﻮذ اﺟﺘ�ﻋﯽ آن ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺎزهای رﺳﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻣﺘﺪاد ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﺎرﺳﺎ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮔﻔﺘ�ن
اﻣﻨﯿﺖﻣﺤﻮری در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﯿﺪارﺷﺪه در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ،
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪن دوﺑﺎرهی ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در ﺳﭙﻬﺮ ﭼﭗ اﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز ﮐﻪ اﯾﻦﺑﺎر ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�نْ از »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰیِ « ﻓﻌﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
دﺷﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎزهاش در ﺑﺴﱰ ﺗﻨﺶﻫﺎی
ﺗﺸﺪﯾﺪﯾﺎﻓﺘﻪاش ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳ�ﺟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم را در ﭘﯿﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﻧﱪدی ﺳﺎﯾﱪی
ﭼﭗ
ﺣﻮل اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی و دﻓﺎع از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﯾﺮان را آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮِ ،
ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮهی ﻣﺮدم و »ﻫﺮاﺳﺎن از ﻗﺪرت ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ،ﻫﻢﭘﯿ�ن دﯾﮕﺮی
ﺑﻪﺟﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻓﺮﺿﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﺎﻟﻘﻮهی
ﺧﺎرﺟﯽ/اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ �ﯽﺑﯿﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺎرغ از
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﻪﻓﻘﻂ زﻣﯿﻨﻪی
ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای دوﻟﺖﻫﺎ ،در ْ
 .٢٣در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮوری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬرا ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت وﺿﻌﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺮو اﺻﻠﯽ
ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« و ﻗﻠﻤﺪادﮐﺮدن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﺳﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﭙﺲ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻨﺎزﻋﺎت »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« ﺑﺎ ﺟﻨﺎح ﻣﻘﺎﺑﻞ )و ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و
ﮔﻔﺘ�ﻧﯽِ وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﯿﺎﺳﺖورزی( ،ﻣﻔﻬﻮم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ آن ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﺠﺮت اﺟﺒﺎری ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ »اﺻﻼحﻃﻠﺐ« ﺑﻪ داﻣﻦ ﻏﺮب و ﺳﭙﺲ ﺑﺎلوﭘﺮﯾﺎﻓﻦﺘ آنﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر و داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽِ آن ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪ؛ در ﺧﻼل
ﺗﻈﺎﻫﺮاتﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در اﯾﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ )و ﻏﯿﺮﭼﭗ( ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ »زﻣﯿﻦ« ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮﮔﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺘﺶ را ﻧﯿﺰ از ﮐﻒ داده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﴐﺑﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن
ﮔﻔﺘ�ن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺖﻣﺤﻮری ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﻓﺮود آﻣﺪ .اﯾﻨﮏ ﺣﺘﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺠﺎزی و ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪای
ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘ�ن آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد :اﳌﺎنﻫﺎی ﮔﻔﺘ�ن »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﮐﻪ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﻣﺘﻌﺎرف اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﻔﺘ�ن ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺷﯿﻮهی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ درﺻﺪد اﺷﻐﺎل و ادﻏﺎم ﮔﻔﺘ�ن ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﯽ ﭼﭗ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻤﺮزم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺣﺮﯾﻒ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ )ﯾﺎ در ُﴍف ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
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ﴎﮐﻮب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ )در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﴎﮐﻮب( را ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ و اﺿﻤﺤﻼل دروﻧﯽ ﻗﻮای ﭼﭗ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﻮای ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽِ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۵اﺳﻄﻮرهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﴍ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻃﯿﻒ درکﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦﺑﻮدن ﻃﯿﻒ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی درون اﯾﻦ ْ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ( و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی در
اﺳﱰاﺗﮋی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص( دارﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ �ﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ درکﻫﺎ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ �ﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ
اﺳﺘﺪﻻل واﺣﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻣﻔﺮوﺿﺎت اﺳﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( واﭘﺴﯿﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻗﺎﻫﺮ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ،اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزات ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪی
ﻗﻮای ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻃﺮحوﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.
ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎیﮔﺮﻓﻦﺘ در ﺟﺒﻬﻪی ﻗﻮای ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﴐ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺳﱰ ِ
اﺗﮋﯾﮏ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽِ اﯾﺮان دارد و ﻗﯿﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﻧﺤﻮهی
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻣﺤﺘﻤﻞ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ
ﺧﯿﺰشﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺑﯽﺛﺒﺎتﺳﺎزی
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻮق ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت )در ﻏﯿﺎب ﯾﮏ آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭼﭗ(
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﮑﻞ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽِ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه در اﯾﺮان )ﺧﻄﺮ
ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﺗﻮدهای و ﺑﯽ ْ
ﺳﻮرﯾﻪای ﺷﺪن( ﯾﺎ ﺧﻄﺮ رژﯾﻢﭼﻨﺞِ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ )ﺑﺮﻧﺸﺎﻧﺪنِ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺮب( را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻟﺬا ﻣﺎﻫﯿﺘﺎً ارﺗﺠﺎﻋﯽاﻧﺪ و ﭼﭗ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺷﻮق ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل آنﻫﺎ ﺑﺮود.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را از زواﯾﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻢ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ اﯾﻦ
زواﯾﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪﻃﻮر دروﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ و ﻃﺮح آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ،
ﴏﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻃﺮح و ﺑﯿﺎن اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ و دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺳﺎدهﺗ ِﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻧﻪﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل
دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ:
 (۱-۵اﻧﻘﻼب ﺑﺪون ﺣﻀﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ:
ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽِ ﺗﻮازن
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ﻧﯿﺮوﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر و ﻧﺤﻮهی آراﯾﺶ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻻﺟﺮم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻟﺬا در ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﱪواﻧﺘﻈﺎر و ﯾﺎ ﻣ�ﺷﺎت ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﴐ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻣ�ﺷﺎت
ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﮔﺴﱰهی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﯿﺴﺖ( .در اﯾﻦ ﻧﻮع روﯾﮑﺮد ،ﺟﺪا از آنﮐﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮی ﺗﻨﮕﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖﯾﺎﻓﺘﻪی آن ﻣﺤﻮرﯾﺖ
دارد ،و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت آﯾﻨﺪه ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺤﺘﻮﻣﯽ ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﮏراﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد٢٤ ،
دﺳﺖﮐﻢ دو ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﻟﻒ( ﺑﻪﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎرﯾﺨﯽ  ٢٥و ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﻧﯽ )ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞِ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﺳﺎﺳﯽ( در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﯾﺎ
ﮐ�ﺑﯿﺶ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎنِ ﻣﻌﺎﴏ
ﭘﻬﻨﻪی روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻗﻮای ﻣﺘﻌﺎرض اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ ،آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل
ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﻧﻬﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﻣﯿﺎنﻣﺪت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ )ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﻮای
ﺣﺮﯾﻒ( را ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ٢٦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺗﺤﻮﻻت
ﮔﺬﺷﺘﻪی آن �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪدور از ﺣﻀﻮر و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی دروﻧﯽ آﻧﺎن رخ دﻫﻨﺪ؛ ب( آن آﯾﻨﺪهی ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﯾﺎ
ﻣﱰﻗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪﭼﻨﺎن ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽِ
وﺳﯿﻊﺷﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ دورهﻫﺎی ﭘﺮﺗﻼﻃﻢِ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ )و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزیِ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻣﺮوزی ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﭘﯿ�ﯾﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی
ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر و رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن در ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ
ﻤﺗﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی را ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن
ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪی ﺑﺎﻃﻞ اﻣﯿﺪﺑﺴﻦﺘ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ
اﺳﺘﺤﺎﻟﻪی دروﻧﯽ )ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽِ « ﺑﯿﺸﱰ ﯾﺎ ﺗﻮان ﴎﮐﻮب ﮐﻤﱰ( ﮔﺮدد و
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب ،راه ﻧﻮﻋﯽ آﺷﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪی
 .٢٤اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .٢٥ﺟﺪا از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ،ﻫﻢ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی در اﯾﻦﺧﺼﻮص در ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺗﻮدهای اﻟﺠﺰاﯾﺮ ،ﺳﻮدان و
ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻟﯿﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 .٢٦در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﺎرغ از �ﻮﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺎﻤﺗﺎم  ،۵۷ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ:
ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﴫ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﻪ در ﺟﺮﯾﺎن »ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ« �ﻮﻧﻪﻫﺎی روﺷﻨﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را �ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت درﺳﺘﯽ داﻋﯿﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﺷ�رﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
آﻧﺎن ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای »ﻧﺎﻫﻨﮕﺎم«ﺑﻮدنِ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت و ﺣﺘﯽ -در ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ -دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای
»ﻣﺸﮑﻮک«ﺑﻮدن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت )در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( اﺳﺖ.
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ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻓﺮﺿﯽ اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮواﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖاش دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻪ
روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﻮاره ﺧﻼف اﯾﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ :اﯾﻦﮐﻪ در ﴍاﯾﻂ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎ »دﺷﻤﻨﺎن« ﺧﺎرﺟﯽ ،دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد »وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری« ﻓﻀﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای
ﴎﮐﻮب دﺷﻤﻨﺎن داﺧﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اوج
دوران ﺟﻨﮓ »ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ« ﺑﺎ ﻋﺮاق و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ،در ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ذرهای ﺗﺮدﯾﺪ و ﺗﺰﻟﺰل ﺑﻪ ﺧﻮد روا ﻧﺪاﺷﺖ ،و ﺣﺘﯽ آن ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ را
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻦ »روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ،آﺷﮑﺎرا در ﺟﺒﻬﻪی »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ«
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﺪ.
 (۲-۵ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ:
ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ از ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎً دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪان ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ
ﻏﺮﺑﯽ آن و اﻗ�ر ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻧﻬﺎﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ آنﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ را در زﻣﺮهی ﻗﻮای
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ (۱ :از
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ �ﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻻﯾﻞ اﯾﻦ
ْ
آنرو ﮐﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ آن
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎی ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ �ﯽرﺳﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﱰ از آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ؛  (۲از آنرو ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی
ﭘﯿﮑﺮﯾﺎﻓﺘﮕﯽ �ﺎﯾﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﴍ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ]ﯾﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻧﺤﺼﺎری
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻦﮐﻪ ﻃﯽ دوران ﺟﻨﮓ ﴎد آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ
»ﻗﻄﺐ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ « ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ؛  (۳روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو از
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﭼﯿﻦِ اﻣﺮوزی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ از داﻋﯿﻪﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽاش ]ﻤﺗﺎﻣﺎ[ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﯿﺸﱪد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ و  (۴ﭼﯿﻦ و
روﺳﯿﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻌﺎرضﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺒﯽﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺑﯿﺮوﻧﯽﺷﺎن ،در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻗﺪرتﻃﻠﺒﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
درﻧﺘﯿﺠﻪ �ﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﮕﺎه آنﻫﺎ را ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار داد.
از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺘﯽ» ،آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮای ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﺠﺰﯾﻪی اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ٢٧ ،ﺗﮑﯿﻪﮐﺮدن ﺑﻪ
 .٢٧و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی واﺷﻨﮕﻦﺘ ﺑﺮای »اﺗﺤﺎد اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ« ) (MESAﯾﺎ ﻃﺮح ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻧﺎﺗﻮی ﻋﺮﺑﯽ«.

)(۲۳

ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ( ﴐورﺗﯽ راﻫﱪدی اﺳﺖ؛ آنﻫﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ
دوﻣﺮﺣﻠﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺑﻌﺪی ﻋﺮاق را دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای درﺳﺘﯽ
ﯾﺎ ﴐورت اﯾﻦ راﻫﱪد اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻋﯿﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪاﻓﻌﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻌﺮﺿﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺷ�ری از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ از ﻫﻤﮑﺎری اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ
اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ )و ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن(
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺗﮑﺮار و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻄﺮهﺟﻮﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﻫﺪاﯾﺖ »ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ« ﺑﺎﺷﺪ٢٨ .
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی» ،آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﻦﺘ از آﻧﭽﻪ ﺧﻮد اﻧﻔﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺎﻧﺘﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮﻧﮕﺮی ﻣﻬﯿﺒﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎم ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(؛ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪود و ﺗﻘﻠﯿﻞآﻣﯿﺰ و ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺗﻦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ :اﻟﻒ( ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی
»ﻗﻄﺐ ﺗﻮازنﺑﺨﺶ« در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻣﺮوز  ٢٩ﯾﺎ در درون ﺧﻮد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﮔﺴﱰش ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )و ﻧﻮاﺳﺘﻌ�ری(
ِ
ﻓﺮودﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ  ٣٠و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و
ﭼﯿﻦ در وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ اﮐﺮﺜﯾﺖ
 .٢٨در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ از اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق ،ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﯾﺘﻨﺎم ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖ »اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ« اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﻄﻮرهﭘﺮدازی ﻣﯽﺷﻮد )در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺎر
رواﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦِ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻠﻨﺪ ﴎﮐﻮب و ﺷﮑﺴﺖْ  ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺪﯾﻦﺳﻤﺖ ﺳﻮق داد
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮﺗﻨﺶ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،در ﭼﻬﺮهی »ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿ�ﻧﯽ« ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ(.
� .٢٩ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﭘﯿﮑﺮﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰد دوﻟﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ در
اﯾﻦ ﻣﺠﺎل �ﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻮرد روﺳﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر از ﻧﻮع راﺑﻄﻪي ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﻪی روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎ اﮐﺮﺜ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ )ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﻧﺎم ﺑﺮد؛ ﯾﺎ ﻣﻮارد آﺷﮑﺎرﺗﺮی ﭼﻮن ﺗﴫف ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮهی ﮐﺮﯾﻤﻪ ،و ﯾﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺎرهی )ﺗﴫف(  ۴۹ﺳﺎﻟﻪی ﺑﻨﺪر ﻃﺮﻃﻮس ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در آن؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻮع راﺑﻄﻪي اﺑﺰاری و ﻓﺮادﺳﺘﺎﻧﻪی روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان و ﻏﯿﺮه .در ﻣﻮرد ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان �ﻮﻧﻪای ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﯽﺗﻮان از رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد؛ در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮونﻣﺮزی ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ )ﴍق آﻓﺮﯾﻘﺎ( ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ در رواﺑﻂ ﻓﺰآﯾﻨﺪهاش ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ
اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ ﺑﻌﺪی(.
 .٣٠ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﱪدی ﭼﯿﻦ در ﻗﺎرهي آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪواﻗﻊ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی آﺷﮑﺎر از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎرز
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﻪ ،و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ درﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ اﺳﺘﻌ�ریﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ .روﻧﺪ ﮐﺎر ،ﺑﺪﻫﮑﺎرﺳﺎزی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ازﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ،
ﺻﺪور ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﯾﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ -در ازای آن -اﻋ�ل ﻓﺸﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮای
اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی دارد( :ﺧﻮاه درﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﱪد اﺳﱰاﺗﮋی زﻣﯿﻦﺧﻮاری در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻮاه درﺟﻬﺖ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ/ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ژﺋﻮاﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ )ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮوژهی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻨﺪر  Bagamayoدر
ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ( ،و ﺧﻮاه ﺣﺘﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﺑﻬﺎﻧﻪی ﺣﺮاﺳﺖ از ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ اﻧﺠﺎمﺷﺪه

)(۲۴

ﺷﺘﺎب »ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﻠﯽ«؛
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان؛ اﺑﺮاﺳﺘﺜ�ر ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎرﮔﺮ در ﭼﯿﻦ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ِ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎزﭘﺮوری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای »اﻗﻠﯿﺖ« ﻣﺴﻠ�ن ﭼﯿﻦ؛ داﻣﻦزدن روﺳﯿﻪ
و ﭼﯿﻦ )ﺑﻪ ﻣﻮازات اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ( ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﴎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ؛ ﴎﮐﻮب آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ در
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ِ
ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ؛ و ﻏﯿﺮه؛ ب( ﻗﺎدر ﺑﻪ اذﻋﺎن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﺑﺰاری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی از دﯾﺮﺑﺎز اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ(؛ ﻧﻪﻓﻘﻂ
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺒﻌﯿﺖاش از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ٣١ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ؛
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺼﻪی ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی
ﻣﻠﯽ-ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺬﻫﺐ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ زرادﺧﺎﻧﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ )ن.ک .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﻮﺳﺖ( و ﻫﻢ
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ و ﺑﺤﺮان داﯾﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی و ﻃﺮحﻫﺎی
ژﺋﻮاﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ج( »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮی
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﯿﺘﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﯾﺮان« )ﮐﻪ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﻣﺤﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ« را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ و
اﻧﻄﺒﺎق دارد( ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ و ﻏﯿﺮه ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ را ﴏﻓﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﺣﺼﻞ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن درﮔﯿﺮ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و
ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزیِ ﺟﻨﮕﯽ ﴏﻓﺎً ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪی
ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ )ﭼﻨﺎن ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ً درﻣﻮرد ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ رخ داد :ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ درﯾﺎﯾﯽ( .دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﴍﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ »زﻣﯿﻦﺧﻮاری« ) (land grabbingدر
آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﻪزﯾﺎن اﻧﺒﻮه ﮐﺸﺎورزان ﺑﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯿﺰان زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺧﺮﯾﺪاریﺷﺪه )ﯾﺎ
اﺟﺎرهﺷﺪه ﺑﻪﻣﺪت  ۹۹ﺳﺎل( ﺗﻮﺳﻂ ﴍﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺖﺑﻨﯿﺎ ِد ﭼﯿﻨﯽ در ﴍق آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ( ﺑﯿﺶ از  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﻮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻃﯽ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻨﺒﻊ China and die African soil :؛ درﺧﺼﻮص
ﭘﺪﯾﺪهی زﻣﯿﻦﺧﻮاری در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی.(Land Matrix :
 .٣١ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻓﺮودﺳﺘﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ«* در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺐ ﴍﻗﯽ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻋﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﺎ ً
ﭘﯿﺶﴍطﻫﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺣ�ﯾﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮی ﻣﮕﺪاف در ﻣﻘﺎﻟﻪی
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات« ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﯿﺎﻧﯽِ و اﻫﺮمﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را »اﻋ�ل ﻧﻔﻮذ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮ
روی ﺗﺼﻤﯿ�ت دوﻟﺖ درﺑﺎرهی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ« ﺑﺮﻣﯽﺷ�رد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،آﻧﭽﻪ از ﺟﺎﻧﺐ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ و ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و
ﺣ�ﯾﺖ آنﻫﺎ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺠﻠﯽ روﺷﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در
اﯾﻦﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد :ازﺟﻤﻠﻪ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﻨﺶﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژهی ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان؛ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﻪﺑﻬﺎی ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ
ﺧﺮدهﮐﺸﺎورزان و ﺧﺮدهﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ؛ ﻧﻔﻮذ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﭼﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان؛ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ
اﯾﺮان از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽاش در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎی ﺧﺰر )در ﺑﺮاﺑﺮ روﺳﯿﻪ(؛ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ در ﻫﻤﺪان؛ و
ﻏﯿﺮه *) .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح را ﺑﺮ اﺻﻄﻼح »ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ« ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهام ،ﭼﻮن دوﻣﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻟﻘﺎی ﺿﻤﻨﯽ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﺮاﺑﺮی دو
ﻃﺮف ﭘﯿ�ن« ،ﺗﺎﺣﺪی ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ(.
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ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ آدمﻫﺎ و ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎدی و ﴎﻧﻮﺷﺖ آﺗﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ؛ د( »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ،ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﯾﻪی
ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻣﻠﯿﺘﯽ-ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺧﻮد ﺑﻪﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﯾﮏ ﺧُﺮدهاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارهای را ﺑﺮآﻣﺪه از ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪواﻗﻊ ﭼﻨﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﴍ ﺑﺰرگ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﻗﻄﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ( در ﺧﺸﻢ
و از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای آن ﻧﮕﺮاناﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻻﺟﺮم روﻧﺪ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﴩویﻫﺎی آن ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾ ِﺮ داروﯾﯽ ﴐوری
ﺑﺮای ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ؛ و ه( در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺘﺪاد» ،آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮاً ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ دروﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ از ﻫ�ن ﻣﻨﻈﺮ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ ،آﻧﻬﺎ را
ﻓﺮﻋﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺣﻮزهی
ﮐﻠﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و زوال اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان در اﺛﺮ
اوﻟﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ )ﺑﺮای ﺟﻠﺐ و
ﻤﺗﺪﯾﺪ ﺣ�ﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ(؛ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ
رﻧﺞﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪهی آﻧﻬﺎ را اﻗﺸﺎر و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ و
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﮐﺸﻮر ﺑﻪدوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ و دوﻣﯽ ،ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻔﻘﺎن اﺳﺘﺒﺪادی در
اﺛﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻮﻋﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری داﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزیِ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﮕﯽ  ٣٢و ﺧﻄﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻫﻢ ﴎﭘﻮشﻧﻬﺎدن ﺑﺮ
ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻣﻨﮑﻮبﺳﺎزیِ ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﴎﮐﻮب دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﻊ آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ آزاداﻧﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪ روﯾﻪای ﻋﺎدی و داﯾﻤﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در
ﻣﺠﻤﻮع اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮﺿﺎً ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
»ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« اﺳﺖ ،دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﮔﺴﱰهی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻣﺮدم اﯾﺮان از آن ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟(.
درﻣﺠﻤﻮع ،روﯾﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ
)ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺗﺮاژدی ﺑﻪﺗﻮپﺑﺴﻦﺘ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﴩوﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای روﺳﯽ در
ﺣﺮاﺳﺖ از اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ� ،ﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر �ﺎدﯾﻦ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﺎﻫﯿﺖ
 .٣٢در ﯾﮏﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺲ از ﺧﺮوج اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ از ﭘﯿ�ن ﺑﺮﺟﺎم ،ﺑﺎرﻫﺎ از زﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﺑﻪرﺳﯿﻤﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ )ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را
ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد(.
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ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺒﺪاد و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
 (۳-۵ﺗﻘﻠﯿﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ:
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ درک وﯾﮋهای از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ دوﻟﺖﻣﺤﻮر اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻠﻄﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﻟﺬا ﺑﺮ
رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪی ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻢﺳﺘﯿﺰیﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯿﺎت ﻋﯿﻨﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﺮوز آن ﴏﻓﺎً ﺑﻪ روﯾﻪی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺷﻮد( ،درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﮋهﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
دﯾﺪه �ﯽﺷﻮﻧﺪ؛  ٣٣و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ )و در ﻫ�ن راﺳﺘﺎ( ،ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞﻫﺎی
ﺗﺠﻠﯽﯾﺎﺑﯽِ آن ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،روﯾﻪی ﻋﻤﺪه ﻧﺰد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی آنﻫﺎ در ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آنﻫﺎ ادﻏﺎم و
ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺟﺎی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﱰادف
ﺑﺎ آن ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ:
در ﺗﻌﺎرﯾﻒ راﯾﺞ اﻣﺮوزی از ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ردﭘﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻬﻦ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ
ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی )و ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽِ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻦ دﻻﻟﺖ دارد؛  ٣٤ﯾﺎدآور اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮان
و رم ﺑﺎﺳﺘﺎن .در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﮐﻬﻦ )ﻫ�ﻧﻨﺪ ﻣﺮدﺳﺎﻻری
و ﻣﺬﻫﺐ( در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت آن ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎزهای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻬﻢ )ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی( آن ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،درکﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻠﻘﯽ اوﻟﯿﻪ از ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی آﺷﮑﺎری را �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ :ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺳﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری
ﺧﺎرﺟﯽ ) ،(policyﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜ�ر ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﺜﻼً
ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﻧﻮﻟﯿﱪال( ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
» .٣٣آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﭼﻬﺮهی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻪﮐﺮات از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرﻧﺪ( ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪاﺗﯽ از ﺳﻮی آﻧﺎن
ﴏﻓﺎً اﺳﺘﻔﺎدهی اﺑﺰاری از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮدم ﻓﺮودﺳﺖ درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ )ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻪای از ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﻤﺗﺎﻣﯽِ آن(؛ ﭼﻮن روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺮدم را در ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
در ﻫﻤﻪی اﺑﻌﺎد و ﺣﻮزهﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺮدم و ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺻﺪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزهی ﺧ ِ
ﺎص وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮودﺳﺘﯽ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم زادهی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
زادهی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﴏﻓﺎ ً ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آنﻫﺎ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ(؛ و ﺑﺎز اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺮﺻﻌﻮدی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ )ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوژهی ﻫﺴﺘﻪای( ،ﺑﻪزﯾﺎن
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪﺑﻬﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻼﮐﺖ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم ﻤﺗﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 .٣٤در ﺑﺮﺧﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺳﺎن اﺳﺘﺜ�ر ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد).(Roemer
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ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ،
ازﺟﻤﻠﻪ :ﻧﻈﺮﯾﻪی دوﻟﺖ ﻓﺮاﻣﻠﯽ )(transnational state؛ ﺟﺎیﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در
اﻣﺘﺪاد ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﺤﺮان ) ،(Samezo Kurumaﻧﻈﺮﯾﻪی واﺑﺴﺘﮕﯽ )،(dependency theory
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ،(world-system theoryﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ٣٥
) ،(unequal trade relationsﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ،(U&CD) ٣٦ﻧﻈﺮﯾﻪی
زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ  ،(GCC) ٣٧ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽﺷﺪنِ ﴎﻣﺎﯾﻪ ٣٨ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و »ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻓﺮاﻣﻠﯽ«  ٣٩و ﻏﯿﺮه .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺤﺚﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻮل ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻧﻈﺮی ﺑﺎ درکﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﮔﺴﱰش ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺤﺚ ﺣﺎﴐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در اﯾﻦ
ﻣ ْﻦﺘ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر را ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ -و ﻣﺴﻠ�ً
ﻧﺎﻤﺗﺎم -در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ را در ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ )ﭘﯿﻮﺳﺖ  (۱ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﮐﻪ ﻣﺮور ﻓﴩدهای
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ ﺣﺎﴐ
ﴏﻓﺎً ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬارم ،ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهی ﻧﻈﺮی آن ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ درک اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪی ﺧﺼﻠﺖ
ﺟﻬﺎنﮔﺴﱰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﯾﺎ وﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﻠﺰوﻣﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽِ آن؛  ٤٠ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ وﺟﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ رﻗﯿﺐ و ﺳﺘﯿﺰﻧﺪه ،ﮐ�ﺑﯿﺶ
ِ
ﮐﻠﯿﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ٤١ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﯾﮏ
35. Arghiri Emmanuel, 1972: Unequal Exchange.
36. uneven and combined development.
 .٣٧ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪی »زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ« ) (Global Commodity Chainsﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ادﺑﯿﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ )در ﺳﺎل  (۱۹۹۴رﻗﻢ ﺧﻮرد:
G. Gereffi, and M. Korzeniewicz (eds.), 1994: Commodity Chains and Global Capitalism.
Westport.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اوﻟﯿﻪی آن ،ﺑﻪواﻗﻊ ﺧﻮد ﻣﺘﺄﺛﺮ از رﻫﯿﺎﻓﺖ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ و ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻌﺮوف زﯾﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ:
Hopkins, T.K., and Wallerstein, I., 1986: Commodity Chains in the World-Economy Prior to 1800.
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﮐﺎرﺑﺴﺘﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪی »زﻧﺠﯿﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ« )در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن( ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﺟﺎن
ﺑﻼﻣﯽﻓﺎﺳﱰ و دﯾﮕﺮان» :زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ و ﻧﻮاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«؛ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻫﻮﻣﻦ ﮐﺎﺳﺒﯽ؛ ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ اﺳﻔﻨﺪ .۱۳۹۷
38. internationalization of capital.
39. transnational historical bloc.
 .٤٠ﻧﻪ در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽِ « واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ.
 .٤١ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﻦﺘ ﮐﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﭘﺮﺳﺶ از اﯾﻦﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﯾﺮان دارای اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻮزوﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺠﯿﺮهی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ
را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-اﺟﺘ�ﻋﯽِ ِ
ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را دروﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪﺗﻔﺼﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪی
ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر واﺣﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ را ﻧﺎدرﺳﺖ و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﻢ.

)(۲۸

) (emergentاز دل اﯾﻦ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽﺗﺮ )ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻬﺎنﮔﺴﱰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ(
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ )واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری( ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ( ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎریﻫﺎ و
ﺧﻮدآﯾﯿﻨﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ دارد .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن و
ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻮدنِ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ )ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ( را ﺑﻪﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺴﱰش ﻣﯽدﻫﺪ و ﻟﺬا در ﻗﺎﻟﺐ رواﺑﻂ ﻗﺪرت و
ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﯾﮏوﺟﻪ آن ﺳﺘﯿﺰ
ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ )اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﯾﺎ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ( اﺳﺖ ،و وﺟﻪ دﯾﮕﺮ آن راﺑﻄﻪی
ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻮاﻣﺎن ﻫﻢ
ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻘﻮم و
ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی آن ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات آﺷﮑﺎری ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﯾﺪادﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد.
اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ »رو ِ
اﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜ�ر«
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﻓﻬﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﻗﯿﻘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ در ﭼﻪ
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ :در ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺗﺠﻠﯽﯾﺎﺑﯽ ﯾﺎ �ﻮدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
رواﺑﻂ ،ﯾﺎ در ﺳﻄﺢ ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﮑﺮار و ﺗﺪاوم آﻧﻬﺎ .ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺎدیِ ﺑﺮاﻧﺪاز ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﻬﺎمآور و ﺣﺘﯽ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ :ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻮﯾﺶ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎدی ﺗﺪاومﺑﺨﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﭘﺮورش
ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎً در
ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ
و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی زﯾﺮ
اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد :اول ،ﻧﻘﺶ )ﻓﻌﺎل( اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻈﻢ ﺣﺎﴐ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن ﴎﻣﺎﯾﻪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﺗﺤﻘﻖ ارزش
و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎزادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮔﺮدد؛  ٤٢ﭘﯿﺎﻣﺪی از اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ،ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺎف »ﻣﺮﮐﺰ-ﭘﯿﺮاﻣﻮن«  ٤٣در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ دوم ،ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
ﭘﺮﺗﻨﺶ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ )(inter-imperialist rivalry
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ/ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﱰ ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ )ﺑﻪوﯾﮋه از
 .٤٢ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯽ )و ﻓﺮاﺗﺮ از آن( ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮداری ﮐﻨﻨﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ
»ﻧﻈﺮﯾﻪی واﺑﺴﺘﮕﯽ« )ﮔﻮﻧﺪر ﻓﺮاﻧﮏ و دﯾﮕﺮان(» ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ« )واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ( ،و »زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ« ).(GCC
 .٤٣ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ اﺑﻌﺎد و ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف و ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ،اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﯿﺎﻟﯽ دارد.
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ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﱰل ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ( ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
»دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ« دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد؛  ٤٤و ﺳﻮم ،رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮاﻧﻪی اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽِ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ً
»ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ« ) (Global Southو ﺑﺎزﺗﺎب رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﻫﻢﺳﺘﯿﺰیﻫﺎ و ﺳﺎزشﻫﺎی اﯾﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎ در ﴎﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺣﺎﺷﯿﻪای«؛ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﯽ ﯾﺎ
اﻫﺪاف ﺑﻼواﺳﻄﻪی )ﺑﺨﺸﯽ از( ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتْ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺎدت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ٤٥ .ﺣﺎل اﮔﺮ از ﻣﻨﻈﺮ »ﴎﻣﺎﯾﻪی ﮐﻠﯽ«
) (capital in generalﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی
ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪی اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ )و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺿﺪﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از آﻧﻬﺎ( در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺪاوم و ﮔﺴﱰش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ،
ْ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آنﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ
از ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ در ﺳﻄﺢ اﻧﻀ�ﻣﯽ-
ْ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﴐورتﻫﺎی ﺧﻮدﮔﺴﱰیاش را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ،
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ِ
ﮐﻠﯿﺖ آنْ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﻈﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺟﻬﺎن )ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن( ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ارزشاﻓﺰاﯾﯽِ ﴎﻣﺎﯾﻪ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺴﻂﯾﺎﺑﻨﺪهی آن
اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺸﺨﺺ اﻧﻀ�ﻣﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺮمﻫﺎی ﴐوری ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﺎ در ﺳﻄﺢ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺴﱰﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎ ِر )ﻓﻮقِ ( ارزان و
دﺳﱰﺳﯽ ارزان و ﺿ�ﻧﺖﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎم؛ ﺗﺪارک اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻤﺗﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺗﻌﻬﺪات
و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرف در زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻘﻮق ﮐﺎر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ ﺣﻔﻆ
ﺷﺒﮑﻪای از رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ )و ﻏﯿﺮﺷﻔﺎف( در ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ؛  ٤٦و ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﴎﮐﻮب ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺑﺴﻂ( ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ازﺟﻤﻠﻪ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﴎﮐﻮب ﺑﺎﻟﻘﻮهﮔﯽﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﭼﻨﯿﻦ
درﮐﯽ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻋﴫ ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 .٤٤ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺤﺜﯽ اﻧﻀ�ﻣﯽ درﺧﺼﻮص ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﻣﯿﻦ
ﺣﺼﻮری» :ﺑﯿﺰﻧِﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ در ﻋﴫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«؛ ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۷
 .٤٥در رواﺑﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺷ�ل-ﺟﻨﻮب« ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽِ آﻧﺎن ،درﺟﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﻗﺪرت ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﺑﻂ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی »ﺑﯿﺮوﻧﯿﺖ»ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
داری »دروﻧﯿﺖ»ﻫﺎﯾﯽ ﴐوری ،وﻟﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ) .در ﻣﻮرد
درﻋﯿﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ْ
دﻻﻟﺖﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﻘﻮﻟﻪی »ﺑﯿﺮوﻧﯿﺖ« ،ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪی :ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ در ﻋﴫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«(.
 .٤٦اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻨﴪنﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺴﻠﻂ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺨﺸﺎ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﻻﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻔﺖ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد؛ ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦﮐﻪ :اﻟﻒ( اﯾﻦ
ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ در ﭘﻨﺎه ﺣ�ﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ و ب( ﺳﻮد اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺣﺎﺻﻞ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻ( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ
)ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺎدر( ﴎازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺻﻄﻼح »ﴍﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ« ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎرادوﮐﺲ در ﻧﺎمﮔﺬاری اﺳﺖ.
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اﻟﻒ( ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ در اﮐﺮﺜ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن )ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزیِ
ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ( ٤٧ ،ﺧﻮاه ﺑﻪﮐﻤﮏ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺧﻮاه ﺑﺎ
ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی؛  ٤٨ب( ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ )ﯾﺎ ﺣ�ﯾﺖ
ﻣﺆﺛﺮ از( ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺒﺪادی و ﺑﺮﻗﺮاری/ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ )ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آنﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ( و ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰهﺳﺎزی آنﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ
و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ؛ ج( ﺗﺤﻤﯿﻞ )ﯾﺎ داﻣﻦزدن ﺑﻪ( ﺗﻨﺶﻫﺎ و آﺷﻮبﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﻦﺘ )ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ( اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ-ﻧﮋادی ،ﻣﻠﯽ،
ﻣﺮزی و ﻏﯿﺮه؛ ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺤﺮانﺳﺎزی و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان« و ﺑﻪﻣﯿﺎﻧﺠﯽِ آ ْن ﺑﺴﻂ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭼﺮﺧﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ )ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ  ۲ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﻦﺘ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آن ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻫﺪاف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ »ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺟﻪ« در ژرﻓﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺎ رﺳﻮخ ﮐﺮدهاﻧﺪ :اﻟﻒ( وﺟﻪ
ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮوج ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ در اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﻪواﻗﻊ،
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﺮک ﯾﺎ ﺑﺴﱰ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ؛  ٤٩ب( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺘﺒﺪادی اﯾﺮان ،ﭘﺲ از ﻓﺎز ﺣﺪوداً دهﺳﺎﻟﻪی اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪاش )ﮐﻪ ﺑﺎ »ﻧﻌﻤﺖ ﺟﻨﮓ« ﻫﻢ ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد( ،ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻟﺮزاناش در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ْ
رﻓﺖ ٥٠ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎی دروﻧﯽ »ﻧﻈﺎم« ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﻼ ِ
ﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﭘﯿﺸﱪد اﯾﻦ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ راﻫﱪدی اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ/دارﻧﺪ؛ و ﺣﺘﯽ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪرﻏﻢ �ﺎﯾﺎنﺷﺪنِ
 .٤٧اﯾﻦ داﻋﯿﻪ ﮐﻪ ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ وﺟﻬﯽ ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ از اﻣﺘﺪادﯾﺎﺑﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﻪﻧﻔﻊ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪ( ،دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،ﻗﺎﻧﻮنزداﯾﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ،ﺧﻼﺻﯽ از ﺗﺒﻌﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺮﺿﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص
)و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم( در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎ ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﻮﻟﯿﱪال
ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 .٤٨ﺧﻮاه ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺴﯽﺳﺎزیِ ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﴎﮐﻮب ﺧﺸﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺧﻮاه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،و ﺧﻮاه ﺑﺎ اﻫﺮم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ )ازﺟﻤﻠﻪ در ﻣﴫ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻟﯿﺒﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن( .درﺧﺼﻮص اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﭼﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ آﺛﺎر زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﻣﺸﻬﻮر دﮐﱰﯾﻦ ﺷﻮک �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
 .٤٩ﺑﻪﻋﻨﻮان �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﺪودی از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد :ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺸﻮدن ﻣﻄﻠﻖ
درﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی واردات ﮐﺎﻻ )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻓﺮﺑﻪﺷﺪن »ﺑﺮادران ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ(؛ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎز و
اﻧﺤﺼﺎری ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان ،ﮐﻪ �ﻮﻧﻪی ﺑﺎرزی از ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات داﺧﻠﯽ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛ ﺧﺮوج
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮر )ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼسﻫﺎی ﮐﻼن( در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺪﯾﺪهی »آﻗﺎزادهﻫﺎ« ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ
دوﺗﺎﺑﻌﯿﺘﯽ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﻧﻈﺎم را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﺑﻌﺎد ﮔﺴﱰدهی ﻓﺮار ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ از ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﺮوزی ﻓﺮار ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
 .٥٠دﻻﯾﻞ رﯾﺸﻪای اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ و ﭘﯿﺶﻗﺪمﺷﺪن آن در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ۵.۵
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

)(۳۱

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺮب اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽِ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪرﻏﻢ
اﻋﱰاﺿﺎت وﺳﯿﻊ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ،از ﺳﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ج( اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﺼﺪر ﻗﺪرت اﺳﺖ و
ﺿﻤﻦ ﭘﯿﺸﱪد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ،ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﻤﺗﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
)ازﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ( ،ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،و
ﴎﺑﺮآوردن ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ )ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ( را ﴎﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
د( ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪﯾﺎﻓﺘﻪی ﻗﻮﻣﯽ-ﻧﮋادی ،ﻣﻠﯽ ،و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنْ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از زرادﺧﺎﻧﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ ٥١ ،ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﻓﻠﻪﺳﺎران اﯾﻦ ﮐﺎروان ﺷﻮم اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ )؟!( ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺪام وﺟﻪ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ؟ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺣﺶ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮑﯽ از ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
اﻣﺮوزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺼﺎف اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﯾﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ �ﺎﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﴩوی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ﺳﻨﮕﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،آﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺼﺪاق ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐراﻧﺪن ﻓﺮﺿﯽِ ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ زﺧﻢﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪاد و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻣﺮﻫﻢ ﻧﻬﺎد؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎی اﯾﺮان )در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ( ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی »واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنْ دﻓﻊ ﺧﻄﺮات ﺣﺎد ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎدی »ﮐﺸﻮر« اﯾﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ(  ٥٢ﺑﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶرویِ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪادی ﺣﺎﮐﻢ )ﮐﻪ
 .٥١ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر ﺑﺤﺚ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارﺷﯽ ﻓﴩده در ﭘﯿﻮﺳﺖ
دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ.
 .٥٢ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺴﻠﻂ در اﯾﺮان روﻧﺪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺤﺮان ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ،
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺧﻮاه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﮔﺴﱰش ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ و ﺧﻮاه در اﺛﺮ راﻧﺖﺧﻮاری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻗﺪرت ﺑﺪون
وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﴎاﺷﯿﺐ ﺳﻘﻮط و ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﯽ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در زوال اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ( .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻧﻘﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و دﻻﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آنﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪواﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﻗﺪرت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎدر ﺷﺪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی
ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻬﺪﯾﺪات
ْ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ »دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ« ،از ﯾﮏﺳﻮ ﺷﺎﻟﻮدهی اﻧﺤﺼﺎری ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﴎﮐﻮب و ﺧﻔﻘﺎن را ﺑﻪﻃﻮر �ﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻤﺗﺎﻣﺎً ﺑﺎ ارادهی ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﺤﻘﻖ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﺟ�ع ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ اِﻋ�ل اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺸﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و روﯾﻪی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ آن در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﯽﮔ�ن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪاﺧﻼﺗﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻧﻘﺾ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ اﻣﮑﺎن اﺟ�ع ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﮑﺎن ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻢ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽای ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﱪد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ )ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮان از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ(.
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ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ( اوﻟﻮﯾﺖ دارد.
اﻣﺎ ﺧﻮاه روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﯽﺷﺪه ،و ﺧﻮاه ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﮔﻮﯾﺎی آناﻧﺪ ﮐﻪ »دﺷﻤﻦ«
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺐ ﺗﺮوای اﺳﺘﺒﺪاد )و ﺗﺜﺒﯿﺖ آن( و ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان را ﻓﺘﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
ﭘﺪﯾﺪاری ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎدی اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐ�ن »داﺧﻠﯽ«
ﻏﺼﺐ و ﭘﺎﯾ�ل ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﯽﺷﻮد( ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ ٥٣ .ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻣﻦﺘ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
روﯾﺪاد/ﻓﺮ ِ
اﯾﻨﺪ ﻣﺤﺘﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ داﻣﻨﻪ و ﺷﺪت اﯾﻦ رﻧﺞ و ﻓﻼﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ٥٤ .
 (۴-۵ﮐﺎﺑﻮس ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪنِ اﯾﺮان:
در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺑُﺮدنِ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان
ﺟﺪیﺗﺮ از ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ» ،آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﺑﯽدرﻧﮓ ﺧﻄﺮ »ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪنِ «
اﯾﺮان را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن آﺗﯽِ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ در اﯾﻦ اﺷﺎرهی ﮐ�ﺑﯿﺶ
ﻣﺮﻋﻮبﺳﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮرﯾﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺧﻔﻘﺎن و ﴎﮐﻮب ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺰب ﺑﻌﺚ )ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ و ﺑﺸﺎر اﺳﺪ( ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و اﯾﻦﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪورﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪی دوﻟﺖ اﺳﺪ )ﺑﺎ ﻣﺸﺎورهﻫﺎ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی و ﺣ�ﯾﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان و
روﺳﯿﻪ(  ٥٥در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﺰشﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ رﻗﻢ ﺑﺨﻮرد .ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﻮرﯾﻪ
از ﺟﺎﯾﯽ ﻤﺗﺎﻣﺎً ﺑﻪ داﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﻐﺰﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻔﻆ
 .٥٣ﻫﺮی ﻣﮕﺪاف در ﻣﻘﺎﻟﻪی »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات« در ﺗﻮﺻﯿﻒ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺣﻔﻆ ﻧﻔﻮذ و ﮐﻨﱰل ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﱰوﭘﻞ در ﻋﴫ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌ�ری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋهای ﺑﻮد؛ اﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻟﻒ( درﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ،در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺻﻮریِ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌ�ر ْی
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد؛ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﺮﺟﺢ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن در ﺑﻠﻮک ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ارز ﻣﺸﱰک؛ ب(
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﻧﻔﻮذ وﯾﮋهی ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﱰوﭘﻞ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﻘﻼب اﺟﺘ�ﻋﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ
ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﻣﻮزش دﺳﺘﻪﻫﺎی اﻓﴪان ﻧﻈﺎﻣﯽ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ ﺑﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ج( ﺑﺮﻗﺮاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻔﻮذ و ﮐﻨﱰل ﺑﺮ روی ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮ روی ﺗﺼﻤﯿ�ت دوﻟﺖ درﺑﺎرهی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ .در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﻤﺗﻬﯿﺪ ،ﺗﻮاﻓﻘﺎت دوﺟﺎﻧﺒﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﮏﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﱰوﭘﻞ اﺳﺖ «.ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ از.{Harry Magdoff, 1976: Imperialism without Colonies}:
» .٥٤وﺿﻌﯿﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻮل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ �ﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘ�ﻋﯽِ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ،ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺖ :زﻣﯿﻦداران ﺑﺰرگ؛ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﻧﯿﺰ
ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊﺷﺎن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺪک ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی دارد«}.{Magdoff 1976
 .٥٥ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻣﮑﻤﻞ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮیﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ )در ﺑﺮاﺑﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ( را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺧﻔﻘﺎن و ﴎﮐﻮب و ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻢ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﻓﻼﮐﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ج .ا .ﺑﯽﮔ�ن در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽِ ﻤﺗﺎمﻋﯿﺎر ﻗﺮار
دارد .اﻣﺎ از اﯾﻨﺠﺎ �ﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺑﯿﺮوﻧﯽِ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ »ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪنِ « اﯾﺮان ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .ﭼﻮن ﺧﻄﺮات
ﺑﺎﻟﻘﻮهی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻓﺮﺿﯽ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯿﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان و ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺪرت ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼب  ۵۷را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺎﻤﺗﺎم ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺿﺪاﻧﻘﻼب اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻨﺠﺎریِ ﺑﻪﭼﺎﻟﺶﮐﺸﯿﺪن ﺣﺎﮐ�ن و ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ در دﻫﻪﻫﺎی
ﺑﻌﺪی و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺤﺮانِ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺳﻮرﯾﻪ و در دورهی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻔﻘﺎن ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽِ »اﺳﺪ«ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر و رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﱰﻗﯽ ﻧﺒﻮدهاﯾﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
واﻗﻌﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ در ﺳﻮرﯾﻪ ،رﺷﺪ وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺒﺶ
اﺧﻮاناﳌﺴﻠﯿﻦ )ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ﺷﮑﺎف ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﮏ اﯾﺠﺎدﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯿﺎن اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز
ﻋﻠﻮی و اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻓﺮودﺳﺖ ﺳﻨﯽ( و ﴎﮐﻮب ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﺧﻮﻧﯿﻦ آن در دورهی ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ
ِ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﴎﮐﻮبﺷﺪه و ﻓﺮوﺧﻔﺘﻪ ،در ﭘﯽ اوجﮔﯿﺮی ﺧﯿﺰشﻫﺎی
دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
اﻋﱰاﺿﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﴎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺤﻄﺎﻃﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﯾﺮان )ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻔﻮذ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﻘﻼب و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﻌﻪﻣﺤﻮریِ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ و ﴎﮐﻮبﮔﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﺣﺎﮐﻢ( ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪاوم اﺳﺘﺒﺪاد و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﱰﻗﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﮑﻮﯾﻦ و رﺷﺪ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺬر اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﺷﻮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪیای ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮔﺴﱰاﻧﺪ ،رﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ٥٦ .در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺳﺘﻢ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و دﯾﺮﯾﻨﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
 .٥٦ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﻓﺮاﻃﯽ ﺷﯿﻌﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽ ﻣﺒﻬﻢ ﯾﺎ
اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎﮐ�ن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ در داﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ و
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آنﻫﺎ در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان درﮐﻨﺎر
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮوﯾﺞ و رﺷﺪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی اﻓﺮاﻃﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﺮوردهاﻧﺪ ،اﯾﻨﮏ درﺻﺪد آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن
ﺷﯿﻌﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ )ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ ﻋﺮاق ،ﺣﻮﺛﯽﻫﺎی ﯾﻤﻦ ،زﯾﻨﺒﯿﻮن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺣﺰباﻟﻠﻪ ﻟﺒﻨﺎن ،ﮔﺮدان ﻓﺎﻃﻤﯿﻮن ﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر در ﺳﻮرﯾﻪ و ﻏﯿﺮه( ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻋﺮﺻﻪی ﴎﮐﻮب اﻋﱰاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد*) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،رﯾﯿﺲ دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻬﺮان
اﺧﯿﺮا ً در ﺳﺨ�اﻧﯽاش در ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪی ﻗﻢ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻣﺮدم از اﻧﻘﻼب ﺣ�ﯾﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﯿﻌﯽ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ« )ﻧﻘﻞﻗﻮل ﻓﴩده( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻋﱰاﺿﺎت وﺳﯿﻊ ﺗﻮدهای ،ﺑﺮ ﺧﻄﺮ
ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪنِ اﯾﺮان )ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮیﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋﱰاﺿﺎت( ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ

)(۳۴

اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻮام »ﺣﺎﺷﯿﻪایِ « ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎر داﻣﻨﻪی
اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ )ﺑﻪﻟﺤﺎظ داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ( ﺧﻮد واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺘﻢﺑﺎر و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﭘﯿﮑﺎر ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺘ�ﻋﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ »ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪن«( را
ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﻮت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﺑﯿﺮوﻧﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﻧﯿﺎز دارد ،ﺣﯿﺎت و ﴎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ )ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن( اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪی در دل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮوراﻧﺪ
ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻣﺮ ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﺳﺘﺒﺪادی اﯾﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ روﯾﻪی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش در ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺮدﻣﯽ ،اﯾﻨﮏ ﺧﻮد را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﺧﻄﺮ »دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ« )ﺿﻤﻦ داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﺑﯿﺮوﻧﯽ( و ﺑﺎ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﺳﺎنِ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﺮای
ﺑﯿﻌﺖﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی آن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻣﻠﺘﯽ از آن ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﻀ�ﻣﯽ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی
ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ،زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺘﺰاﻋﯽ »ﮐﺸﻮر« ﯾﺎ »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« )ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن در ﻣﻌﺮض
ﺧﻄﺮ ﺣﺎد دﺷﻤﻦ »ﺧﺎرﺟﯽ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ( ﮐ�ﺑﯿﺶ دﻓﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫ�ن ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘ�ن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘ�ن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
ِ
ﻮﺷﺎﻧﯽ راﻫﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﴐورت اﯾﻦ ﻫﻤﭙ ْ
ﺧﻄﻮط ﻓﺮاﺧﻮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای »وﺣﺪت ﻣﻠﯽ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و داﻋﯿﻪی »ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽِ
ﻣﻠﯽِ « آن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﯽ دوﮔﺎﻧﻪی ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺘﻠﺮم ﺑﺎور ﺑﻪ راه ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮهﮔﯽﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز ﻣﺮدم
ﻣﺮدﻣﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زاده
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ْ
ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﺮانِ اﻣﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭼﻨﯿﻦ زاﯾﺸﯽ وﺟﻮد دارد٥٧ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر اﻣﺮوزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ درﻧﻬﺎﯾﺖ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﭼﯿﺰ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪﻣﻮازات ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﻈﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و
ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ )در ﻫﻤﻪی
دﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ روشﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺧﻮد درﺣﺎل ﺗﺪارک ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
آن اﺳﺖ؛ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ازﻗﻀﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ازﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﻮرﯾﻪ آزﻣﻮده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﭘﺲ ،ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪن
اﺣﺘ�ﻟﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ رﻧﮓوﺑﻮی »اﯾﺮاﻧﯽ« ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ*) .وارد ﮐﺮدن »ﺣ�ﺳﯽ«-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺸﺪاﻟﺸﻌﺒﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞزدهی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،در ﭘﯽ رﺷﺪ �ﺎﯾﺎن ﺧﺸﻢ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﯿﻞزده از ﺿﻌﻒﻫﺎی اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ،و ﺗﻘﺎرن ورود
اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﮔﺴﱰدهی ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻋﺮب و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻫﻢﯾﺎری ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺧﻮد �ﻮﻧﻪی زﻧﺪهایاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺳﭙﺎهﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻢاﯾﻨﮏ اﺳﺘﻔﺎدهی داﺧﻠﯽ ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺴﻠ�ً وﺟﻮه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
دارد :از ﺟﻤﻠﻪ �ﺎﯾﺶ اﻗﺘﺪار ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﻄﻘﻪای آن؛ �ﺎﯾﺶ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی »اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺳﯿﻞزده؛ و ﻏﯿﺮه(.
 .٥٧ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶ﺑﯽﮔ�ن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﻮد.

)(۳۵

اﺑﻌﺎد ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی آن( ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺒﺪادیِ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنِ آن ،و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ادﻏﺎم
ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﻣﺴﻠ�ً ﺑﺪﯾﻞ دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮا
ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ اﻣﺎ ﺗﮏﺳﻮﯾﻪ و ﻓﺮوﮐﺎﻫﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ٥٨ .درﻧﺘﯿﺠﻪ،
ﺑﺴﯿﺞ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ
و )ﺑﺴﻂ( ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺷﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯿﺎن ﻣﺒﺎرزات ﻣﱰﻗﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ آﻧﺘﯽﺗﺰ راﻫﮑﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺧﻄﺮات
ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺪارک ﻣﻮاﺟﻬﻪای
ﻓﻮری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻮﺷﺪنِ »ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﺑﺎ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎ »دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ« ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
 (۵-۵دﻻﻟﺖﻫﺎی درﮐﯽ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ:
ﺗﺼﻮر ﻋﺎم »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮات ﺣﺎدی ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﴍاﯾﻂ ﺣﺎﴐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر )ﻣﺮدم؟!( ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر و ﯾﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )از ﻣﻨﻈﺮ آﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ( ﻓﻌﻠﯿﺖ ﺑﯿﺎﺑﺪ؛ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﻤﻨﺎً در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن
ﻫ�ن ﺧﻂﻗﺮﻣﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﭘﯿﺸﯿﻦ و آﺗﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﻟﺬا ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﭼﭗ ﻧﯿﺰ )ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد( ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از آن ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺄﮐﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺧﻄﺮ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر )ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﺮاق( درﮐﯽ از
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آن ﴏﻓﺎً ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽِ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ٥٩ :ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺷﻐﺎل ﴎزﻣﯿﻨﯽ .در اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪات ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﺑﻌﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺑﻪوﯾﮋه روﯾﻪﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻣﺴﺒﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ اﺳﺘﺒﺪاد و ﺳﯿﻄﺮهی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ

» .٥٨در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاوم واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻋﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮآوردهﺷﺪن اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﺪاوم
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ :ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت در ﮐﺸﻮرﻫﺎی »اﺳﺘﻘﻼلﯾﺎﻓﺘﻪ»ی ﮐﻨﻮﻧﯽ
)ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﭘﯿﺸﯿﻦ( .اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری اﻟﺒﺘﻪ رﯾﺸﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻌ�ری دارد».{Magdoff 1976}.
 .٥٩ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﻌ�رﮔﺮی ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻬﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺧﻮد
ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺣﯿﺎء ﺷﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﻣﺪرن از دﻫﻪی  ۱۸۸۰ﺗﺎ ﴍوع ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اول آﺷﮑﺎرا ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌ�رﮔﺮاﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ )ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول( ﻧﯿﺰ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
اﺷﮑﺎل ﺗﺎزهای از ﻧﻮاﺳﺘﻌ�رﮔﺮی را ﭘﺪﯾﺪآورد و ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی زﯾﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ� ،ﯽﺗﻮان
اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم را در ﻫﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهی ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺘﻌ�ری ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪی
اﺳﺘﻌ�ری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﺷﻐﺎل ﴎزﻣﯿﻦ ،ﮐﻨﱰل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،روﯾﮑﺮدﻫﺎدی ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ،و ﺳﯿﻄﺮهی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺮ )و دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ در( ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺎزی ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﺪارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﺟﺒﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ
و ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻋﻤﻞ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﺪارد؛ ﺑﻪﻋﮑﺲ ﴍاﯾﻂ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﻣﻮارد ﴐوری آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روی ﻣﯽآورد.
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ﺟﺎﻣﻌﻪ(  ٦٠ﭼﻨﺎن ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽروﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻼً اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎلآنﮐﻪ در ﭘﯽِ ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺧﻮدﮐﺎری ﻧﺴﺒﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﯿﻨﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻗﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻣﮑﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻦﺘ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ؛  ٦١ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،وﺟﻬﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزوﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺼﺎرهی ﴎﺷﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎری آن )درواﻗﻊ ،ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻬﺮ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ �ﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪرﺗﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه ﯾﺎ
ﻣﺮﻋﻮبﺳﺎز آن اﺳﺘﻮار اﺳﺖ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی دروﻧﯽ و ﮔﺴﱰش اﻋﱰاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای ،ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ )ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
درﮔﺮﻓﺖ( ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﯾﺮان ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ درﮐﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ دﻻﻟﺖﻫﺎی
اﺳﺘﻌ�ری ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ :ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺮزﻫﺎ در ﭘﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪهی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ �ﯽﺗﻮان )در ﺳﺎﺣﺖ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽ(
اﺣﺘ�ل وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ،وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل �ﯽﺗﻮان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﺧﻄﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪان ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﻔﻆ ﻣﻘﻮﻟﻪای اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ
ارﺿﯽ اﯾﺮا ْن« ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺮدم و ﴎﻧﻮﺷﺖ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪم داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)ﻫ�نﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﮔﻪﻫﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ ﻣﺮﮐﺰﮔﺮای اﯾﺮان ﺑﺪان اﺷﺎره
ﮐﺮدﯾﻢ( و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﻪﻧﺎم اﯾﺮان ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ در ﻏﺼﺐ
و اﺷﻐﺎل ﺣﺎﮐ�ن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮔﺮوﮔﺎنﻫﺎی ﺑﯽﺣﻖِ
اﯾﻦ اﺷﻐﺎلﮔﺮانِ »ﺧﻮدی« ﯾﺎ »ﻫﻢوﻃﻦ«ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ� ،ﯽﺗﻮان )و ﻧﺒﺎﯾﺪ( ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻫﻤﮕﻦ
از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎﻫﺎی ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺷﻐﺎل و
ﺗﺠﺰﯾﻪی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اراﯾﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ،از اﻣﮑﺎن
ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﮐﺸﻮر )ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﴫ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن( و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی
 .٦٠اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﴩوی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ
ﺑﺮ ﻗﻬﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪای ﻣﻬﻢ و ﻣﮑﻤﻞ در ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ،در دورهی ﻧﺨﺴﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﻮد ﻋﻈﯿﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﮐﺸﻮر )درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮر( ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ .در دورهی ﺗﻨﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ
ارز ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوژهی »ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ« ﺑﻮدﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﺑﺮ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای
رﺳﺎﻧﯿﺪ.
» .٦١ﯾﮑﯽﮔﺮﻓﻦﺘ راﯾﺞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ درﺳﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ [...].ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،در ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎرﺑﺴﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزﺷﮑﻞﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
درﺟﻬﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﱰوﭘﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪﻣﺤﺾ آنﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ( ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ راﺑﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜ�ر ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﱰوﭘﻞ و
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﴍاﯾﻂ ،ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺪون آنﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﺳﺎزی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻼﻗﯽ ﮐﻨﺪ«}.{Magdoff 1976

)(۳۷

ﻋﻈﯿﻢ ﺗﻮدهای ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ/ﻣﻨﻄﻘﻪایِ ﻣﺘﺎﺧﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺷﻐﺎل
ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﺟﺪ رﮔﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮدی
از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺘﻌ�ری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻣﮑﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﺷﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ
»ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ آﺗﺶ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ را ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺳﺎزد؟« ،ﺗﺎ از اﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎﻓﺘﺎر
ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻗﺪرت ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ دﻧﯿﺎ ﺑﺪل ﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع در ﻣﻌﺮض ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺎ ﻤﺗﺮﮐﺰﯾﺎﺑﯽ دوﺑﺎرهی
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در روﺳﯿﻪ و اﺣﯿﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی و -ﺑﻪوﯾﮋه– ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽِ آن ،روﺳﯿﻪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ )اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺪون ﻧﻘﺎب »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ«( ﻫﻤﭽﻮن رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺣﻔﻆ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻨﻮز
ﻗﺪرﺗﯽ ﻫﻢوزن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺴﺖ ٦٢ ،اﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﺴﻂ داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاﻣﺮزی ﺧﻮﯾﺶ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )و ﺟﺪﯾﺪاً ﻧﻈﺎﻣﯽِ ( ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ زﻧﮓﺧﻄﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﺮای ﺣﺎﮐ�ن
و اﺳﱰاﺗﮋﯾﺴﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﺻﺪا در آورده اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
آﳌﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﺘﻘﻼلﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻬﻢﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﺼﻤﻢ اروﭘﺎ )زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ
دو ﮐﺸﻮر( ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽِ ﺣﺎﮐ�ن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻗﻄﺐﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪنِ داﯾﺮهی ﻋﻤﻞ
اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﻔﻆ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ داﯾﻤﯽ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽاش
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ٦٣ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﻧﺘﻬﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان  ۲۰۰۸-۹ﻧﻘﻄﻪی ﺣﺎد ﺑﺮوز آن ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ،ﻣﺴﺎﻟﻪی
روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺪاوم ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ
ﺗﻨﺶﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ) و ﺗﺎ ﺣﺪی اروﭘﺎ( اﯾﻨﮏ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﱰی از
ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی( و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن درﺻﺪد ﮐﺴﺐ
وزن ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺧﻮﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪدﻻﯾﻞ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز و
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ ﻋﻈﯿﻢ )ﯾﺎ ﺛﺮوت ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺣﺎﮐ�ناش( ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺎت در اﻣﺘﺪاد روﻧﺪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪای ﺑﺎزآراﯾﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻃﯽ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
 .٦٢در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪی رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ ﮐﻤﱰ از ﯾﮏوﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٦٣ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺖ ﻧﺴﺒﯽ آن در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر
ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ )ﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .(۲

)(۳۸

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﺮﮐﺸﻤﮑﺶ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ را در آن ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻌﺎرض داﯾﻤﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﴎ ﺣﻔﻆ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺒﻌﺎ
ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﻈﺎﻣﯽ و
�ﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮐﻪ ﻻﺟﺮم
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص آنﮐﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﻤﺗﯽ ،ﺑﯿﺶ از
ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن در آن ﺑﺎزﻧﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
اﻣﺮوزه ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ �ﺎﯾﺶ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺬب رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻗ�ر ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ رﺷﺘﻪی
ﺳﯿﺎل و ﻣﺘﺪاوﻣﯽ از دادوﺳﺘﺪﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎ )روﯾﻪی اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ-اﻣﺘﯿﺎزﺳﺘﺎﻧﯽ( ﺧﺘﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺒﻖ روﯾﻪای ﺿﻤﻨﯽ وﻟﯽ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،در
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺛﺎﻟﺚ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺣ�ﯾﺖ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرض ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ
ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺎ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﯾﺎ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ را ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎزﻧﺪ .از ﻧﯿﻤﻪی دوم
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻤﱰ ﺟﻨﮓ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻓﯽ را ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ :از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﯾﻮﮔﺴﻼوی و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻏﯿﺮه در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺎ ﺟﻨﮓ
داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ و ﯾﻤﻦ و ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در اوﮐﺮاﯾﻦ و ﻏﯿﺮه در ﻗﺮن ﺣﺎﴐ.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﴐ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی
ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﺮوز ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﻣﯿﺎن
آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ درﺑﺎرهی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ
ﻋﺮﺻﻪ درﻧﮓ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪوﯾﮋه آﻧﮑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان در اﯾﻦ »ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺎن« و ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ
آﻧﺎن ،آﺷﮑﺎرا در ﺟﺒﻬﻪی روﺳﯿﻪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎرات اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺘﻮار
اﺳﺖ .ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوژهی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪاش
)ﻧﻪﻟﺰوﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪی »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻋﻈﻤﺖ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺳﺎﺑﻖ روﺳﯿﻪ( ﭘﯿﻮﻧﺪ ژرﻓﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﱪد ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻣﻠﯽ در روﺳﯿﻪی ﺷﻮروی ﺑﻮد ،روﻧﺪ ﻣﻌﺎﴏ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻣﻠﯽ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺤﺮﮐﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،روﺳﯿﻪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﭘﺮوژهی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ و
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽاش را ﺑﺎ ﭘﺮورش و ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ روﺳﯽ
ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در وﺟﻪ ﺿﺪﻏﺮﺑﯽاش )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ( ﺑﺎ ﻋﻨﴫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺑﻖ »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽِ «اش ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎﯾﯽ دارد .اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
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ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮﻣﯽﺷﺪهای از »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم«  ٦٤اﺳﺖ
ِ
رواﯾﺖ اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪاش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رد و
ﮐﻪ از اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۹۶۰در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در
ﻧﻔﯽ ﺗﻮاﻣﺎن ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ -ﻓﻠﺴﻔﯽِ ﻏﺎﻟﺐ
در ﻧﯿﻤﻪی اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ( ﺑﻮد ٦٥ .در »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزیﻫﺎ و ﻫﻤﮕﻦﺳﺎزیﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﺑﺮ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﻫﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎنرواﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری )ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی( ﺑﺮ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪی ﺑﯽﻤﺛﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟﯿﱪال و
ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽِ ادﻋﺎﯾﯽ آن ،ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ اﻟﮕﻮی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ )ﺑﺎ وﺟﻮه ﻫﯿﺮارﺷﯿﮏ و
ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺣﺪت ﻣﻌﻨﻮی واﺣﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ .اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ از آن رو در ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻈﺮی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎلﺣﺎﴐ ﻧﻈﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺟﻬﺎن ﻣﺪاﻓﻊ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻫﻤﻪی
آن وﺟﻮه ذﮐﺮﺷﺪهایﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﮔﺮﭼﻪ
»ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« در ﮐﻨﺎر ﻧﻔﯽ ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی آن ﯾﻌﻨﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻ رو ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﻔﯽ،
ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮی ﺑﺮای آن ﻋﺮﺿﻪ �ﯽﮐﻨﺪ .در اﻟﮕﻮی روﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺎ ﻧﻮﻋﯽ از اﻗﺘﺼﺎد
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی اﻗﺘﺪارﮔﺮا و اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮏ )ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﻣﻘﺘﺪر( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد
ﴎﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد )روﯾﻪای ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺖاش ﻣﺨﺘﺺ روﺳﯿﻪی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺴﺖ و در
ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪدرﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد(؛ درﻋﻮض ،داﻋﯿﻪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﴎﻣﺎﯾﻪدار ْی ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ �ﺎﯾﺸﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪواﻗﻊ رﻗﺎﺑﺖ( ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺠﺴﻢ ِ
ﺑﺨﺶ آن
)ﻣﺸﺨﺼﺎً آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ٦٦ .ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیای ﮐﻪ ﻫﻢ ﴐورت ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ )روﺳﯿﻪ( و ﻫﻢ ﴐورت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﺎﻧﺶ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺴﺘﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮای روﺳﯿﻪی
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،و اﯾﻦ ﺑﻪواﻗﻊ ﻫ�ن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ در روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٦٧ .دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪاش را در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ اﺣﯿﺎء ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻧﺴﺠﺎم و اﻗﺘﺪار
ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎﺣﺖ داﺧﻠﯽ ،ﻗﻠﻤﺮو ﻧﻔﻮذ )ﯾﺎ داﻣﻨﻪی اﻗ�ر ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﺧﻮد را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی )ﴍق(
64. The Forth Political Theory.
 .٦٥رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮر »رﻧﺴﺎﻧﺲ اروﭘﺎﯾﯽ« ،ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﴩدهای از اﺻﻮل »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« اﺳﺖ:
Alain De Benosit & Charles Champetier (1999): Manisfesto for a European Rennaisance.
 .٦٦ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ�ﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد اﺻﻮل ﮐﻠﯽ »ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« ﻫ�ن ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺑﻪﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ روﺳﯿﻪ ،در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ،و ﺑﻪواﻗﻊ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،رواﺑﻂ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﴎاﴎ اروﭘﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
 .٦٧ﺑﺮای ﻣﺮور ﻓﴩدهای ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« در دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ روﺳﯿﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ
دوم ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ :اﻣﯿﻦ ﺣﺼﻮری» :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن :درﺑﺎرهی ﺧﯿﺰشﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در اﯾﺮان« ،ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،دیﻣﺎه
.۱۳۹۶
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اروﭘﺎ ،آﺳﯿﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮔﺴﱰش دﻫﺪ.
اﻣﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ورود ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﺧﺎوﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻗﻠﻤﺮو اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﻔﻮذ ﻣﺆﺛﺮ در آن ،ﮐﻪ از
دﯾﺮﺑﺎز در داﯾﺮهی ﻧﻔﻮذ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن« ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻢﭘﯿ�نﻫﺎی
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﯾﯽ دارد :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻣﺘﺎﺧﺮش دوﻟﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در آن اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻼء ﻧﻔﻮذ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در آن ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪﻧﺪاﺷﻦﺘ در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ،
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﯾﮏ ﴍﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ )-اﻗﺘﺼﺎدی( و ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ ﭘﺮورش و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﺷﯿﻌﯽ( ،ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد؛
ﭼﺮاﮐﻪ از اﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﺑﻪﺳﺎزی ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﮔﺴﱰش داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذش
در ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻗﺪرت ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ رخ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﺑﮑﺸﺪ .ﭘﺲ روﺳﯿﻪ ،در راﺳﺘﺎی ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ و ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آن،
ﺑﻪﺟﺰ دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن و
ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان دارد )ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎی ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ( .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی
ﻣﻤﮑﻦ از اﯾﺮان ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺳﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﭼﺮا ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﺮودﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻦ داده اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﭼﻪ
ﴍاﯾﻄﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﭘﺬﯾﺮش و اﺟﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ /ﻣﯽﺳﺎزد؟ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮔﺰارهی ﮐﻠﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوز ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت در ﺳﭙﻬﺮ داﺧﻠﯽ )ﻣﻠﯽ( ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺪرت درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﮐﺎوش و ﻧﺸﺎندادن ﻧﻮع و اﺑﻌﺎد و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ در ﻣﻮرد
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪی
ﮐﻠﯽ را ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮی در ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٦٩ ،داﻣﻨﻪی اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻤﻞ آن ﺑﯿﺸﱰ ،ﯾﺎ
دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی آن از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮای
اراﯾﻪی ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﻗﺪری ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﴩدهای
از ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آن ﺗﺮﺳﯿﻢ
٦٨

 .٦٨ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻠﯿﺴﺎی ارﺗﺪوﮐﺲ روﺳﯿﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﺶ ﻫ�ن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای را در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﮐﺎنﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﻮﺗﯿﻦ و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ روﺳﯿﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ در اروﭘﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .٦٩ﯾﻌﻨﯽ درﺟﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،و ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﮐﺮدی ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی رﺿﺎﯾﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮐﻨﯿﻢ:
رژﯾﻢ اﯾﺮان از دل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ زاده ﺷﺪ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮔﺴﺴﺘﯽ ﺑﻨﯿﺎدی
ﺑﺎ آن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﻼﻣﯽ و وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی
ﻓﻘﯿﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی و ﻓ ّﺮ اﯾﺰدی اﻋﻄﺎءﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه
ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ،ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻮﭘﺎ در ﻋﯿﻦ ﻣﯿﺮاثﺑﺮی ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻠﯽ )ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ در ﺟﺬب و ادﻏﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﺳﺎواک ﺗﺠﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ( ،ﺗﺠﺎرب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن را ﻧﯿﺰ
دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ؛ ﺗﺠﺎرﺑﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از آنﻫﺎ ﻓﺮاروی ﮐﻨﺪ .از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﻔﻆ
ﻗﺪرت و ﺛﺒﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﻧﺤﻮهی رویﮔﺮداﻧﯽ ﻣﺘﺤﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺎه از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻢﭘﯿ�ن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮﯾﺶ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻘﻮط ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺑﻮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﻗﻄﺐ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ٧١ ،وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ دوام و ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺤﮑﻢﺗﺮی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻫﺴﺘﻪای ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻨﻈﺮی آﻏﺎز ﺷﺪ )ﭘﯽرﯾﺰی اﯾﻦ ﭘﺮوژهی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ از ﻫ�ن اﺑﺘﺪای دﻫﻪی  ۱۳۶۰ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﻤﺗﯽ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺷﺪ ٧٢ ،ﮐﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ اﯾﻦ دﻫﻪ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﻣﺮﮐﺰ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻟﯿﺰر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﻏﻨﯽﺳﺎزی اوراﻧﯿﻮم
ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻟﯿﺰر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ(؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق،
اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺟﺪیﺗﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺨﺸﯿﺪ ٧٣ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺎزﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی،
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻤﺗﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﺳﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻮازنﺑﺨﺶ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺴﱰ ﻋﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﻓﻨﺎوراﻧﻪای ﺑﻪﺧﺼﻮص از دو
ﺟﻨﺒﻪی وﯾﮋه )ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ وزنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت( ﺑﺮای ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﴐوری ﻣﯽ�ﻮد :ﺟﻨﺒﻪی اﺻﻠﯽ
اﯾﻦﮐﻪ ﺣﺎﮐ�ن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اول اﻧﻘﻼب ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه وارد رواﺑﻂ
٧٠

 .٧٠ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﻼً ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪﮐﻤﮏ ﻗﺮاﺋﻦ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺳﻤﺖوﺳﻮی
روﻧﺪﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽ ﮐﺮد .ﭼﻮن اﺳﻨﺎد و ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ
در دﺳﱰس ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ )ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد( .ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﺮوزﻣﺎن،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﺑﯽﮔ�ن ﻣﻬﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .٧١ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در دیﻣﺎه ﺳﺎل ) ۱۳۵۸ژاﻧﻮﯾﻪی � (۱۹۸۰ﺎﯾﻨﺪهی ﺷﻮروی در ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪای ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان درﺧﺼﻮص ﻣﺎﺟﺮای ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان را وﺗﻮ ﮐﺮد.
» .٧٢ﴎاﻧﺠﺎم در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪی ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل  ،1360اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﻤﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﮐﻼن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺬر از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﺪی را در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮدارﻧﺪ« .ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﻤﺗﯽ اﯾﺮان -ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﻤﺗﯽ اﯾﺮان.
 .٧٣ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ارﺗﺶ ﻋﺮاق درﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﺑﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻤﺗﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ را )ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن از ﺳﺎل  ۱۹۷۵آﻏﺎز
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ آن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ﻤﺑﺒﺎران ﮐﺮد ،ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦِ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﭘﯿﺶ از اﻣﻀﺎی ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی
 ۵۹۸از ﺳﻮی اﯾﺮان ﺑﻮد ) .(۱۹۸۸درﺳﺖ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺗﮑﯿﻪزدن
ﺑﺮ ﮐﺮﺳﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ،ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت روﺳﯿﻪ )ﺷﻮروی آن زﻣﺎن( ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد.

)(۴۲

ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﺪان اﺣﺴﺎس اﯾﻤﻨﯽ �ﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﺟﻨﺒﻪی ﻓﺮﻋﯽ آنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
اﳌﺎنﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﺪور اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« ،ﮔﺴﱰش ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی در
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ اﴎاﯾﯿﻞ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛
ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ رژﯾﻢ اﴎاﯾﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﻤﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد٧٤ .
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎنﮔﺮﻓﻦﺘ ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﴎﻓﺼﻞ ﺗﺎزهای در ﺣﯿﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻗﺪرت در اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺣﺬف ﻣﻨﺘﻈﺮی از ﻣﻘﺎم
ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رﻫﱪ ،ﻋﺮوج ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﻓﻘﯿﻪ و ﻋﺮوج رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری( و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ
ﺑﺮﻫﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﴎﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺸﻮد ،ﮐﻪ ﻫ�ﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﮐ�ن
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺑﻮد .ﮔﺎمﺑﺮداﺷﻦﺘ ﺷﺘﺎﺑﺰدهی ﺣﺎﮐ�ن درﺟﻬﺖ ادﻏﺎم در
ﺑﺎزار آزاد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻮﺑﻪﺷﺪن ﻧﺰاعﻫﺎی دروﻧﯽ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ«
اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻣﯽ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﴐورﺗﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ راﻫﱪدی
و »راﺳﺖ
ْ
ﺑﺮای ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﻫﻢ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﻫﻢ
از اﻧﺰوای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽاش ﺧﺎرج ﮔﺮدد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رﯾﺸﻪﻫﺎی ژرﻓﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار داﺷﺖ ،از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ »اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« و »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن« ﺧﻼﺻﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻣﻮازات ﮔﺸﻮدهﺷﺪن رﺳﻤﯽ درﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ روی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار آزا ِد
ْ
)دﺳﺖﮐﻢ ﺟﻨﺎﺣﯽ از( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب را ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ،
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار
داﺷﺖ .در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ :اﻟﻒ( درﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻪﺧﺎﻃﺮهای دور و ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﺪل
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺷﻌﺎر »اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی« )ﺗﺮﺟ�ن اﺳﻼﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی( ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از
 .٧٤ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺿﺪﯾﺖ داﯾﻤﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ
)رژﯾﻢ( اﴎاﯾﯿﻞ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ رویآوردن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻧﺒﻮد/ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ و ﺑﺰرگ�ﺎﯾﯽ �ﺎﯾﺸﯽِ آن،
ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻓﺮﺑﻪﺷﺪنِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ادﻏﺎم ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﺮوزه دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان را ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﺷ�ر آورد )ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در روﻧﺪ ﻋﺮوج ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮﯾﺶ
درآورد و ﺳﭙﺲ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮﯾﺶ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺪانﻫﺎ اﻓﺰود( .در ﺳﻮی ﻣﻘﺎﺑﻞ ،دوﻟﺖﻫﺎی اﴎاﯾﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺑﺰرگ�ﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺿﺪﯾﺖ و داﻣﻦزدن ﺑﻪ اﺑﻌﺎد »ﺧﻄﺮ اﯾﺮان« ،ﻫﻤﻮاره ﺗﺸﺪﯾﺪ روﯾﻪی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و اﺷﻐﺎلﮔﺮاﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﻠﻄﯿﻨﯿﺎن
و ﴎزﻣﯿﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ )از ﻗﻀﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ در ﯾﮏﻓﺎشﮔﻮﯾﯽ رﺳﺎﻧﻪای اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ
اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺳﺎن ،ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان در ﺳﻮرﯾﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺷﺪ داﻣﻨﻪی ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﴎاﯾﯿﻞ و ﺷﺪتﯾﺎﻓﻦﺘ ﺗﻬﺎﺟ�ت آن ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو رژﯾﻢ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺮ دو ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻮریﮐﻪ اﯾﻦ دو
رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮﯾﻨﻪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺑﻪﮐﺎﺑﯿﻨﻪی دوﻟﺖﻫﺎی اﴎاﯾﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه
ژﻧﺮالﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؛ درﺳﺖ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی دوﻟﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی ارﮐﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از
ﴎداران ﺳﭙﺎه و ﭼﻬﺮهﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﭼﻬﺮهی ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﭘﺲ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﮐﺬاﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن
ﺳﺎزﻧﺪ(.

)(۴۳

اﳌﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺶ رژﯾﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﯽ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ -در ﮐﻨﺎر ﺷﻌﺎر آزادﺳﺎزی اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﱪﮐﻪی ﻋﺮاق و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ -ﺑﺨﺸﺎ ﺣﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر
ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ داﻋﯿﻪ ﮐﻪ »ﺻﺪام ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﴎاﯾﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ«(؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺑﺎن  ۵۸ﮐﻪ ﻧﻘﺶ وﯾﮋهای
در ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن داﺷﺖ ،از ﺳﻮی ﭼﻬﺮهی ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﻼمﮔﺮاﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب دوم« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از اوﻟﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ؛ ب(
ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق )ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﯿﴩویﻫﺎی ﮔﺴﱰدهی
ﻋﺮاق در ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ(  ٧٥را ﻧﺎﺷﯽ از ﺣ�ﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎ ،ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ اوج ﮔﺮﻓﺖ؛  ٧٦و
ج( ﺷﮑﺎفﻫﺎ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی دروﻧﯽ ﺣﺎﮐ�ن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ »اﺑﺘﮑﺎرﻋﻤﻞ« در زﻣﯿﻨﻪی
ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﯿﻊ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ« ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺴﱰ ﻓﻀﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺴﻠﻂْ دﺳﺘ�ﯾﻪی
ﺟﻨﺎحﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﺑﺮای اﻓﺸﺎﮔﺮی ﺣﻮل »اﻧﺤﺮاف از ﺧﻂ اﻧﻘﻼب« درﺟﻬﺖ ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪن ﺣﺮﯾﻒ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﺮف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ٧٧را ﺑﺮای ازﴎﮔﯿﺮی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﺎﺳﺐ �ﯽدﯾﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ:
اﻟﻒ( ﺑﺎزﺗﺎبﻫﺎی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎزهی ﻣﺴﺎﻟﻪی ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی و رﺳﻮاﯾﯽ اﯾﺮانﮐﻨﱰا در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی دروﻧﯽ اﺣﺰاب دوﮔﺎﻧﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﻮل
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ؛ ب( ﻃﺮحﻫﺎی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و دﺧﺎﻟﺖﮔﺮیﻫﺎی آﺗﯽاش در
روﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ؛ ج( اﻋ� ِل ﻓﺸﺎر ﻻﺑﯽﻫﺎ و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻣﯽ اﴎاﯾﯿﻞ در
ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻣﮑﺮر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺸﻮر
اﴎاﯾﯿﻞ  ٧٨ﻫﺮ دم ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺗﺎزهای ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
 .٧٥از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی  ۵۹۸ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  ۲۹ﺗﯿﺮ  ۱۳۶۶و رد ﺷﺪن آن از ﺳﻮی ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان )در اﺛﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺑﻪاﻣﯿﺪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺟﻨﮓ و ﴎﺣﺪات ﻣﺮزی( ،ﺗﺎ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻮی اﯾﺮان
)اﻋﻼم »ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ« از ﺳﻮی ﺧﻤﯿﻨﯽ در  ۲۹ﺗﯿﺮ .(۱۳۶۷
 .٧٦ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ و روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ» :ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در  ۲۹ﻓﺮوردﯾﻦ  ۶۷دو ﺳﮑﻮی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان در ﻣﯿﺪان
ﻧﻔﺘﯽ ﺳﻠ�ن را ﺗﺨﺮﯾﺐ و دو ﺷﻨﺎور ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻬﻨﺪ و ﺟﻮﺷﻦ را ﻏﺮق ﮐﺮد و در  ۱۲ﺗﯿﺮ ،ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿ�ی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی اﯾﺮﺑﺎس اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ
 ۲۹۰ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺪف ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﻤﺗﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ« .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ.
 .٧٧ﺑﺮﺧﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎد دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ و ﺑﺎزﺗﺎب رﺳﺎﻧﻪای وﺳﯿﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪی ﻣﺠﺪد
دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺗﻬﺎم ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﯾﺮان در ﻤﺑﺐﮔﺬاری ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در
ﺑﯿﺮوت )(۱۹۸۳؛ اﺗﻬﺎم دﺳﺖداﺷﻦﺘ اﯾﺮان در اﻧﻔﺠﺎر ﻫﻮاﭘﯿ�ی ﭘﺎنآﻣﺮﯾﮑﻦ) ۱۹۸۸-ﭘﺮوﻧﺪهی ﻻﮐﺮﺑﯽ(؛ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻮءﻗﺼﺪﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻔﺎرت اﴎاﯾﯿﻞ در آرژاﻧﺘﯿﻦ ) (۱۹۹۲و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آﻣﯿﺎ-ﺑﻮﯾﻨﻮسآﯾﺮس )(۱۹۹۴؛ اﺗﻬﺎم
ﻤﺑﺐﮔﺬاری در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮ ﺧ َُﱪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی )(۱۹۹۶؛ اﺗﻬﺎم ﻫﻤﮑﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه در اﻧﻔﺠﺎر
ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ )ﮐﻨﯿﺎ( و داراﻟﺴﻼم )ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ( )(۱۹۹۸؛ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه آﳌﺎﻧﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪهی ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس ﯾﺎ ﺗﺮور ﺑﺮﺧﯽ
رﻫﱪان اﺣﺰاب ﮐُﺮد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﯾﺮان ﺑﻪدﺳﺘﻮر ﺣﺎﮐ�ن وﻗﺖ اﯾﺮان ).(۱۹۹۷
 .٧٨اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻧﻬﻀﺖ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی او و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻫﻤﻔﮑﺮ او )ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﺳﻼم( از
اﺧﻮاناﳌﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﴫ ﭘﯿﻮﻧﺪ داد ،اﻣﺎ اﮐﺘﻮﯾﻞﺑﻮدن ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻋﺮاب و اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘ�ن اﴎاﯾﯿﻞﺳﺘﯿﺰی
ﺑﻪ اﳌﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻮاداران ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺪل ﮔﺮدد .ﺑﻪواﻗﻊ ،روﻧﺪ اوجﮔﯿﺮی ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ

)(۴۴

ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﻪ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﺑﻪﻃﻮر اﺟﺒﺎری در اﻣﺘﺪاد ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻘﺮار آنْ در ﭘﻬﻨﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ
ﭘﯿﺶ روی آن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ
ِ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻘﺎی ﻗﺪرت
ﺑﻮد ٧٩ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﻫﱪدی ﻣﻄﻤﱧ ﺑﺮای ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﴐورﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎدﻫﺎی روﺑﻪرﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﻮد :ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﺲ از
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻨﮏ ﻧﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺷﻮر ﺗﺤﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﻧﻪ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﻧﻪ
»ﻧﻌﻤﺖ ﺟﻨﮓ« ﻫﯿﭻﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر و ﴎﭘﻮشﻧﻬﺎدن ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﱰس
ﻧﺒﻮد .درﻋﻮض ،درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ،وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه
از ﺟﻨﮓ ،ﻣﻌﻀﻼت ﻓﺰآﯾﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی )و ﺗﺸﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ( ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺗﺪاوم ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ )در ﮐﻨﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﴎﮐﻮبﻫﺎی وﺳﯿﻊ دﻫﻪی  (۱۳۶۰و ﻏﯿﺮه اﺑﻌﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺟﻬﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﴩوﻋﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺑﻮد؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻤﻖ و داﻣﻨﻪی ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﻣﯽاﻓﺰود.
در ﻣﻘﺎﺑ ِﻞ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و روﻧﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮانزا ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫ�ن ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای )ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﺟﻮدی اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را
ﺗﻌﺮﯾﻒ ،و داﯾﺮهی ﺣﺮﮐﺖ آن را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ( ٨٠ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺸﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺣﺎﮐ�ن ﻧﺒﻮد؛ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﮔﺴﱰهی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪی ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ راﻫﱪدی ﻣﻄﻤﱧ ﺑﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﺗﯽ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻪﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻣﺘﺪاد ﻫ�ن ﺧﻂﺳﯿﺮ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮔﺴﱰهی ﻣﺤﺪود اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ،
وﺟﻮدیِ ﮐ�ﺑﯿﺶ اﺟﺒﺎری )ﺷﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪای( و ﻟﺬا ﺑﻪ
ِ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﺳﻼمﮔﺮای ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺧﻤﯿﻨﯽ در دﻫﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻋﺮاب و اﴎاﯾﯿﻞ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرگ اﻋﺮاب در ﺳﺎل ) .۱۹۶۷اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ،در ﺳﺎل  ۱۹۷۳ﺟﻨﮓ ﺳﻮرﯾﻪ و
اﴎاﯾﯿﻞ ،ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﺟﻮﻻن ﺧﺎﻤﺗﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﻧﯿﺰ ﺟﻨﮓ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪی ﻟﺒﻨﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ(.
 .٧٩ﭼﺮﺧﺶ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪﺳﻤﺖ ادﻏﺎم در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ از آنرو ﺑﻪﺳﻬﻮﻟﺖ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﴎﻓﺼﻠﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؛ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺣ�ﯾﺖ از
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﮐﻮخﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎخﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻣﺮﻓﻬﯿﻦ ﺑﯽدرد ،ﮐﺎرﮐﺮدی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻫﯿﭻ رﻫﯿﺎﻓﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻪوﯾﮋه آنﮐﻪ در ﻓﻀﺎی اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻘﺪان آزادی ﺑﯿﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد را ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ
ﴐورﺗﯽ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آن ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد )واﻧﮕﻬﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار آزاد ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﱰام ﺑﻨﯿﺎدی
»اﻗﺘﺼﺎد اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارد(.
 .٨٠ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺮ ﴎﮐﻮب داﺧﻠﯽ و ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺑﺮﺧﻮرداریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻨﺎ ﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﺷﺎﻟﻮده ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺬفﮐﻨﻨﺪهی
ﻣﺮزﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮاه ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺷﺎﺋﺒﻪی اﻧﺤﺮاف از ﻣﺴﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ اﳌﺎنﻫﺎﯾﯽ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﺮﭼﻪ اﻓﺮاﻃﯽﺗﺮی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد؛ ﻫ�ن اﳌﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﻧﻘﻼب  ۵۷را
ﻣﯿﴪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﻦﺘ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی دروﻧﯽ ﻃﯿﻒ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ
دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ �ﺎدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوج ﺳﯿﺎﺳﯽ اوﻟﯿﻪﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،روﻧﺪ ﺷﯽوارهﺷﺪن
�ﺎدﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪی ﺑﺮ دﺳﺖوﭘﺎﻫﺎی ﺣﺎﮐ�ن ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی رﻗﺎﺑﺖﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و
ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت دروﻧﯽ آنﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪ .ﭘﺲ آنﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری و ﯾﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽﮔﺮی ﺣﺬﻓﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن
ﺟﺰﻣﯽ ﻣﺮزﮔﺬاری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﮔﺴﱰش دﻫﻨﺪ )ﺗﺎ ﴎﺣﺪ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏﺷﺪن روﻧﺪ ﺣﺬف اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ( ،و ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﺑﺎزﺧﻮردی ﯾﺎ
ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪهی آن ،ﭘﺮوﺳﻪی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

)(۴۵

ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ :ﺑﻪﻃﻮر ﺷﺘﺎﺑﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ
ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺎروان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ(
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزی رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻏﺮب اﻧﺠﺎم داد )ﮔﯿﺮﯾﻢ
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ(؛ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽِ ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺎﺣﺪی
ﺑﺎزآراﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ )و ازﺟﻤﻠﻪ ،از اﺑﺘﺪای دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود در ﻓﻀﺎی
رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد(؛  ٨١و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦدﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎدﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﴎﮐﻮبﺷﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻬﺎر ﮐﻨﺪ :ﭘﯽرﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ درﻫ�ن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪمﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺣﺎدی ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد،
رﺷﺘﻪای از ﺷﻮرشﻫﺎی ﺷﻬﺮی )ﻣﺸﻬﺪ ،اﺳﻼمﺷﻬﺮ ،ﻗﺰوﯾﻦ ،آﺑﺎده و ﻏﯿﺮه( را در ﭘﯽ داﺷﺖ؛
دﻟﯿﻞ ﻣﯿﴪ ﻧﺸﺪ؛  ٨٢ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﻓﻀﺎی
ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب ﺑﻪﻫﺮ ْ
رﺳﺎﻧﻪای و ﻣﺪﻧﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﴎﯾﻊ و ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ )از ﺟﻤﻠﻪ در ﻓﻀﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ( اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﴎﮐﻮب آنﻫﺎ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﭘﺲ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ِ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﮔﺮو ﺗﺪوﯾﻦ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی راﻫﱪدی ﮐﻼﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎی
و اﺟﺮای آن ﺑﻮد.
اﯾﻨﮏ و از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﯾﺪادﻫﺎ و روﻧﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ واﭘﺲﻧﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻼن و راﻫﱪدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه و
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻤﺗﺮﮐﺰﯾﺎﻓ ِﻦﺘ ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ آن ﺑﺮ روی ﺗﺪارک ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻼن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﭘﯽرﯾﺰی ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﯾﮏ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻘﺘﺪر در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ  ٨٣و اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮐﻨﺪ :اﻟﻒ( ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮیِ ﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﺑﺮای اِ ِ
ﻋ�ل ﮐﻨﱰل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ؛ ب( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮐﺎرﮐﺮدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﻮﻻت داﺧﻠﯽ در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ ج(
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﭘﻬﻨﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﺴﺐ ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
 .٨١ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ،ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪانﻫﺎ را ﺗﺎﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد )ﮐﺸﺘﺎر
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن.(۶۷
 .٨٢ﺟﻨﺎﺣﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﻮل رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ( ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ؛ روﯾﺪادﻫﺎی دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
)ﺗﺎ اﻣﺮوز( ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ﺷﮑﺎﻓﯽ در درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﻮل ﻋﺎدیﺳﺎزی راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ دور از ذﻫﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ روزی درﯾﺎﺑﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ واﻗﻌﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﮑﺎری دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻣﺎن
ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮگ »ﴍق و ﻏﺮب« ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ دﺳﺖﮐﻢ از اواﺧﺮ دﻫﻪی  ۱۳۷۰روی ﺟﺬب و ادﻏﺎم ﺟﻨﺎح
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از آﻟﱰﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی اﻫﻠﯽﺷﺪهی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺤﻮﻻت آﺗﯽ اﯾﺮان ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺧﻮاه در ﺟﺬب
اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن راﻧﺪهﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎدی و ﻧﻬﺎدﯾﻦ از آنﻫﺎ و ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮ رﺳﺎﻧﻪای ﮔﻔﺘ�ن اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و
ﺑﺰرگ�ﺎﯾﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﻣﺠﻤﻮع رﻏﺒﺘﯽ ﺑﺮای ﻋﺎدیﺳﺎزیِ رواﺑﻂ ﺑﺎ
اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ آنﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دارﻧﺪ )ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﺎ ﴎان ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
 .٨٣در ﻓﻬﻢ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻦ اﻗﺘﺪارﻃﻠﺒﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻣﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق )و ﺟﺎم زﻫﺮ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ( را
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.

)(۴۶

و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺻﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﭘﺮوژهی
ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ-اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،درواﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎدﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﴐورﺗﯽ
راﻫﱪدی ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ٨٤ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺪرت ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻣﺤﺘﻮم ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪ :ﻤﺗﺮﮐﺰ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻗﺪرت ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻄﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﮐﻠﯿﺪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽِ اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﮐﻪ ﺿﻤﻦ
ِ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﺳﻤﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ٨٥ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻗﺘﺪار
ادﻏﺎم و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان در ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪی روﺳﯽ »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« دارد .و اﯾﻦ ﻫ�ن ﺳﺎﺣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺣﺎﮐ�ن روﺳﯿﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده اﺳﺖ )در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی
دوﺟﺎﻧﺒﻪی -ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ -اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ( .اﯾﻦ
اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﯿﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ
�ﻮﻧﻪی ﭼﯿﻨﯽ آن ﻫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ٨٦ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در روﺳﯿﻪ و ﺑﺨﺸﺎ در
ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان :ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻤﺗﺎﯾﺰ روﺷﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ
در ﻣﻬﺎر ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻠﯽ دارد؛ ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻋﻤﻼً ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮای ﴎﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
 .٨٤در ﺑﻄﻦ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﮐﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ )ﺑﻪرﻏﻢ
ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی دروﻧﯽ آن( در ﭘﯽﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﴐورت راﻫﱪدی )ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ( اﺳﺖ ،ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺆﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﺴﺘﻪی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﺗﻨﺶﻫﺎ و واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی دروﻧﯽ ﺣﺎﮐ�ن ،ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و
ارادهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯽﮔﯿﺮی و ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻃﺮح راﻫﱪدی را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﻮاﻫﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻼن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪی »اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ« در اﯾﺠﺎد ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم؛ ب( اﺳﺘﻮاری
ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﻤﻪی دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ در ﭘﯿﺸﱪد ﭘﺮوژهی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ؛ ج( ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺮوج اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺎ اﻣﺮوز؛ و د( ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن و ﺣﺘﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدنِ اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺮح دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻤﺗﯽ در ﻫﻤﻪی
دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺴﺎﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ )در ﻗﺎﻟﺐ آﻣﻮزهی »اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ«( ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﺗﺒﻌﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی آن در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ و در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ.
 .٨٥ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺬب و ادﻏﺎم در اﻗﺘﺼﺎ ِد ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺑﺎزار آزاد ،ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭘﺬﯾﺮش و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٨٦ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ،در اﻟﮕﻮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭼﯿﻨﯽ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ،اﯾﺠﺎد و
ﮔﺴﱰش »ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری*« و ﻣﻨﺎﻃﻖ وﯾﮋهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻮق ارزان و ﺧﻼﺻﯽ از »ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ«( ﺑﻮده اﺳﺖ*) .ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ وﯾﮋهای در ﺧﺎرج از ﻣﺮز ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ
ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺻﺎدراﺗﯽ دارﻧﺪ( .ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ،از ﻫ�ن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اول ﺗﻮﺳﻌﻪ )،(۱۳۶۸-۷۲
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﯾﺮان  7ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﺗﺠﺎری وﺟﻮد دارد؛ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ اﺧﯿﺮا ً
ﻣﻨﻄﻘﻪی آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﮋهی ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ازاد ﺗﺠﺎری در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ﺟﻬﺎﻧﯽ
)از اواﺧﺮ دﻫﻪی  (۱۳۶۰ﺑﺎ »آزادﺳﺎزی« ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣ�ﯾﺘﯽ و ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪی ﮐﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در اﺛﺮ اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ارﺗﺶ ذﺧﯿﺮهی
ﺑﯿﮑﺎری و اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ،ﺑﻪ ارزانﺳﺎزی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺮوﺳﻪی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﴫف در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺧﺼﻮص ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ
وﯾﮋهی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻓﻮق ارزان در ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :رﯾﭽﺎرد وﺳﱰا» :ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘ�ﻋﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ارﺿﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ :آﺳﯿﺎی ﴍﻗﯽ در ﭘﺮﺗﻮ روﯾﮑﺮدی ﺗﺠﺮﺑﯽ« ،ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳ� .ق ،.ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ،
ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۷
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اﺳﺖ و اﺧﺘﯿﺎری از آن ﺧﻮد ﻧﺪارد؛ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی زرد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
آﭘﺎرات ﴎﮐﻮب )ﺣﺬف ادﻏﺎﻣﯽ( ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺑﻮدﺟﻪی رﺳﻤﯽ
ﮐﺸﻮر ﴏف ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(
ﻋﻨﴫی اﺳﺎﺳﯽ در دﺳﺘﮕﺎه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ )و در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺘﺪاد ،ﭘﺮورش ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﭼﭗ اﻫﻠﯽ و از آنِ ﺧﻮد(؛  ٨٧ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮑﯽ از
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ؛ و ﻏﯿﺮه .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان ،و
ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی و
ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ ،واﺟﺪ ﺑُﻌﺪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﻮﻣﯽ از
ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﻗﺘﺪارﮔﺮا ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮاﺟﻬﻪ )ﺑﻪواﻗﻊ ﺗﻮازن ﻗﺪرت( ﺑﺎ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ )و ﺑﻪوﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﮐ�ﺑﯿﺶ از اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۳۷۰ﺑﻪﻣﻮازات ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﻪﺳﻤﺖ ﭘﯽرﯾﺰی ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻤﺗﺎﻣﺎً ﻣﻘﺘﺪر  ٨٨و ﺑﻮﻣﯽ ،از ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪی
ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪای و رﺷﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
ﺧﯿﺰ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﻫﱪدی ﺑﺎ روﺳﯿﻪ )و ﭼﯿﻦ( ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐ�ن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ
 .٨٧ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن رﺳﻤﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی رﺳﻤﯽ روﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ
داری ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪهای ﻫﻢ در ﻧﻘﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ْ
 .٨٨ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﻮقْ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در ﺗﺤﻮﻻت دﻫﻪی ﻫﻔﺘﺎد و ﻧﯿﻤﻪی اول دﻫﻪی
ﻫﺸﺘﺎد را ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ درﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﻨﺪ .ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪی ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ »اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن« ﻃﯽ دورهی ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﻮهی ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ ) (۱۳۷۶-۸۴در ﭘﯿﺸﱪد ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﻨﻪی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ :اﻟﻒ( آنﻫﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و رداﯾﯽ
ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ )ﺑﺨﺸﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ژرف آﻧﺎن در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺳﺘﺒﺪاد
اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪیﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺪی آﻧﺎن ﺑﺎ ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮ رﻗﯿﺐ رﯾﺸﻪ دارد(؛ ب( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﻮای ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی اﻣﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ج( ﻧﻘﺶ
ﺣﺎﺷﯿﻪای اﺻﻼحﻃﻠﺒﻼن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﺎن در اﺻﻼح ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،از ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ژرف اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ،اﯾﻦ ﮔﺰارهی اﯾﻨﮏ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در اﯾﺮان ﻣﺼﺪاق اﺻﻄﻼح »ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن«
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎری از ﺣﻘﯿﻘﺖ را در ﺧﻮد دارد .ﭼﻮن ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖْ ﻧﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ »ﺧﺎﻧﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ« را ﺑﺮای ﻣﻬﺎر و ادﻏﺎم ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﴐوری ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،ﮔﺸﺎﯾﺶ »ﺑﺨﺶ اﺻﻼﺣﺎت«
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ وﻟﯽ ﺣﺴﺎبﺷﺪه )ﯾﺎ ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪ( ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﴎاﻧﺠﺎم در ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﻫ�ن
ﺳﺎل  ۱۳۸۸زﯾﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ را از ردای ﺧﻮد زدوده ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﻤﻪﺟﺎن اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ارﮐﺎن ﻗﺪرت ﺟﺪا از
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻌﺬورات ﺗﺎرﯾﺨﯽ* ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ دوﮔﺎﻧﻪی ﺳﺎﺧﺖ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ :اﻟﻒ( در ﺳﺎﺣﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﻔﺮهیروی آن را ﺑﺎﻻ ﺑﱪد .ب( در ﺳﺎﺣﺖ
داﺧﻠﯽ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺗﻮان اﻋﱰاﺿﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻋﱰاﺿﯽ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را ادﻏﺎمﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎزد؛ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻣﯿﺪ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ »ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ« را ﺗﺪاوم ﺑﺒﺨﺸﺪ؛ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺿﻤﻦ
روﻧﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﺎرﳌﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﻨﺪ *] .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ و ﻣﻌﺬورات
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻓﺮاﺟﻨﺎﺣﯽِ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺣﺎﮐ�ن؛ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺸﱰک در ﭘﯽرﯾﺰی و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ و دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب
آن؛ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ در دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ راﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )و ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﱰک(؛ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺤﺮان ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
در اﺛﺮ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن از ﻋﺮﺻﻪی ﻗﺪرت؛ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ[.
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ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﮐﺎروﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان )درﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎ و ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ(
در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪای روﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪﻧﻔﻊ روﺳﯿﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﺳﺎﯾﺮ
دﻻﯾﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ( .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ
اﻤﺗﯽ و ﮔﺴﱰش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺷﮑﯽ )ﺑﻪﻣﻮازات اﺗﺨﺎذ ﻣﺸﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ْ
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ﻫﻢ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮاﺑﻖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و روﯾﻪﻫﺎی اﻣﺮوزی آن ،در ﻋﺮﺻﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
)دﺳﺖﮐﻢ ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﯽ( وﺟﻬﯽ ﻣﴩوﻋﯿﺖﺑﺨﺶ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﺪ
)درواﻗﻊ ،از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد( .ﭘﺲ،
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ )و ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪنِ اﯾﺮان(
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﮐﺮد :آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﺮ ﴎ ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎری
ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﺮان )و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( در ﺳﺘﯿﺰﻧﺪ و اﺑﻌﺎد اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰ اﻣﺮوزه رﺷﺪ ﻣﺸﻬﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﺧﻄﯿﺮ ﻗﺪرتﻫﺎ ،ﭼﻪﭼﯿﺰی در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در ﮐﺪام ﺳﻮی اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ
ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ؟
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ )ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ( و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ درﮐﯽ ﻇﺎﻫﺮاً ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﯿﺶوﮐﻢ در ﺟﺎﻧﺐ دﻓﺎع از )ﯾﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ( ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﯽ ﺑﺎ
روﺳﯿﻪ -و ﭼﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺧﻮاه از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﴍ اﺻﻠﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
)آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد؛ و ﺧﻮاه از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺣ�ﯾﺖ روﺳﯿﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ؛ و ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ در ﺳﺎﯾﻪی ﺣ�ﯾﺖ روﺳﯿﻪ
)و ﭼﯿﻦ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﺴﺘﻪایﻣﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در آﺗﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﻮﺿﻊ
ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ وارد ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﺗﻨﺶزُداﯾﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﺗﺒﻌﺎت داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای آن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف» ،ﭘﺮوﻏﺮب« ﯾﺎ »ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ« ﻧﺎﻣﯿﺪن
دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ را ﻣﴬ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﴎﻧﻮﺷﺖ )اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهی( ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺮده و ﻟﺬا ﻫﯿﭻ ﺳﻮﯾﻪی اﯾﻦ ﻣﻨﺎزﻋﻪ را ﻣﱰﻗﯽ و ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع �ﯽداﻧﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮار ﺑﻪﺟﻠﻮ اﺳﺖ
ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ وﯾﮋهای ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ .دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﭼﭗ )ﮐﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه �ﯽﺷﻮﻧﺪ( در اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :اﻟﻒ( ﻣﻨﺎﻓﻊ واﻗﻌﯽ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻊﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪراﺳﺘﯽ درﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ب( ﺗﻨﻬﺎ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﯿﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی و ﺗﻮان ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ج( ﻣﻮاﺟﻬﻪی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴐورﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ

)(۴۹

ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ٨٩ﺗﺼﻮرﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺮوﯾﯽ
ﻣﺠﺰا از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز آن ﻧﯿﺴﺖ(؛ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،د( ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﮐ� اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺨﺸﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﮑﯿﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺑﻬﱰ«
ﺑﻮده اﺳﺖ(٩٠ .
ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽِ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺗﻮان
دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز ﻣﺮدم ﺳﺘﻢدﯾﺪه ﺑﺎور دارﯾﻢ؟ ﯾﺎ ﺑﻪﺑﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ »اﻣﺮ ﻣﻨﻔﯽ« )ﯾﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻮهﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ( ﺑﺎور دارﯾﻢ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ
)ﻫ�ن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻠﻮخ و ﺑﺎﺳﮑﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( در ﻗﻠﻤﺮو اﻣﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﭘﯽرﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد.
 (۶-۵آرزوی راﻫﯽ ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺳﯿﻄﺮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ:
ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺟﻨﺎﯾﺎت دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،درﮐﻨﺎر آﺷﮑﺎرﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی
از ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ،و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ
ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﯿﺰ ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪی ﺧﻄﺮﻧﺎک آن ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺧﺸﻢ و ﺗﺎﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻇﺎﻫﺮاً ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺎم
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ٩١ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،زﻣﯿﻨﻪی ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪی
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺎدت ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎر ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﻮد ٩٢ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ دﯾﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدﴎاﻧﻪ و
ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ،و ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک آﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎزﺗﺰ ﻣﯽﺷﻮد ،در درﺳﺘﯽ و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ

 .٨٩ﺑﯽﮔ�ن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی )ﯾﺎ ﺳﻨﯽﮔﺮی( در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
 .٩٠ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﯾﮑﺮد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ»ﻫﺎ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺣ�ﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ )و ﻣﺤﺘﺎطﺗﺮ و ﮐُﻨﺪﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ(،
و ﯾﺎ ﻣﺎزادﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ آن در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻠﻤﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ دﺳﺖﮐﻢ در آﺗﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺑﺤﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ
�ﯽدﻣﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان( در ﴎﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ �ﯽﮐﻨﺪ.
 .٩١از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺪاوم ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی رژﯾﻢ اﴎاﯾﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻤﺗﺎمﻗﺪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ،ﺧﺸﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ وﯾﮋهای در ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی داﺷﺘﻪاﻧﺪ )در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢ اﴎاﯾﯿﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی را ﻧﯿﺰ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﮔﻮاﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ رﺷﺪ اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ را ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ و ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ(.
 .٩٢روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ در ﺳﺎﺣﺖ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺧﻮد را ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا در ﻣﻮاﺟﻬﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺨﺮب آﻣﺮﯾﮑﺎ را زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦ ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦﻃﺮﯾﻖ در ﮔﺴﱰهی اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد( ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺶ را در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﻧﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﮔﺴﱰش و دروﻧﯽﺷﺪن
اﯾﻦ ﮔﻔﺘ�ن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،ﺑﯽﮔ�ن ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺘﻢﺑﺎر و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻓﻼﮐﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن درﻧﺘﯿﺠﻪی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ/ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ و اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﻫﻔﺘﺎدﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،در
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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راﻫﯽ ﮐﻪ درﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﺎبﺗﺮ و در ﭘﯿﻤﻮدن آن ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ٩٣ .اﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺿﺪﻏﺮﺑﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،راه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ،وﻟﯽ ﺷﻮﻣﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺰد ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ اﯾﺮان آرزوی ﻋﺒﻮر از ﭼﺮﺧﻪی ﺑﺎﻃﻞ ﺳﯿﻄﺮهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ آرزوی ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﻣﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﻬﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ در
زﻣﺮهی ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﯽﺷ�ر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺻﻪی روﯾﺎروﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﻮی
و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد و ﻧﻮع وﯾﮋهای از ﭘﯿﴩﻓﺖ
ْ
ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﻘﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻧﻈﺮ دارد .ﭘﺲ ،اﯾﻦ دو آرزو اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ در
ﺣﯿﻄﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮوژهی
ﻫﺴﺘﻪای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ )و ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮﺗﺮﯾﻦ( ﻃﺮحﻫﺎی ﮐﻼن راﻫﱪدی
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ »ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﯽ« ﺑﻮده اﺳﺖ )ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ( ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﴩده  ٩٤ﺑﻪ آن،
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ �ﻮﻧﻪی ﻋﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺑﺤﺚ ﺣﺎﴐ روﺷﻨﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
ﭘﺮوژهی ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻤﺗﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ۴۰ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﴍﮐﺖ
آﳌﺎﻧﯽ زﯾﻤﻨﺲ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﭘﺮوژهی ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در ﻓﺮاﺷﺪ
اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻣﻘﺮر از ﺳﻮی اﯾﺮان ،اداﻣﻪی ﮐﺎر را ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎﺧﺖ؛
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪ از ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از
وﺟﻪ ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﴍﮐﺖ آﳌﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﻣﮑﺎنﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ ﻋﺮاق
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار داد و ازﴎﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد .از آن ﭘﺲ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ) (۱۹۸۸ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﺎﻤﺗﺎم ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻣﺠﻤﻮع  ۵ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪی ﻫﻮاﯾﯽ
ﻋﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺪ .در ﺳﺎل  (۱۹۶۸) ۱۹۸۹ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﻮﭘﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ روسﻫﺎ
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را آﻏﺎز ﮐﺮد .در ﺳﺎل  (۱۳۷۱) ۱۹۹۲ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ روﺳﯿﻪ اﻣﻀﺎء ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۵ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .در
ﺳﺎل  ۲۰۱۳اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﴎاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺠﺎری رﺳﯿﺪ٩٥ .
 .٩٣ﺗﮑﻮﯾﻦ اﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی واﮐﻨﺸﯽ را �ﯽﺗﻮان ﴏﻓﺎً ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﻫﻢ در ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ )ﯾﺎ ﻣﺘ�ﯾﻞﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻌﯿﻦ( ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،اﯾﻦ
ﻣﻦﺘ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ.
 .٩٤اﻃﻼﻋﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮور ﻓﴩده ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دو ﻣﻨﺒﻊ زﯾﺮ اﺳﺖ:
)World Nuclear Assosiation, 2019: Nuclear Power in Iran (http://www.world-nuclear.org
A. Vaez & K. Sadjadpour, 2013: Iran’s Nuclear Odyssey: Costs and Risks, Carnegie Endowment for
International Peace.
 .٩٥ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴ﺗﺎ  ۲۰۱۶اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ دو ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻤﺗﯽ دﯾﮕﺮ )ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻣﺸﺎﺑﻪ( در
ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای رﺳﻤﯽ آنﻫﺎ از ﺳﺎل  ۲۰۱۷آﻏﺎز ﺷﺪ و زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۲۴ﺗﺎ  ۲۰۲۶ﺗﻮاﻓﻖ
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اﻣﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﻤﺗﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی اﻤﺗﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺮوﺳﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر )ﺑﻪروز
ﺷﺪه ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ دﻻر( ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞﮐﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی )ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه را ﺣﺪود
 ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه در ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود  ۲درﺻﺪ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻟﮑﱰﯾﺴﯿﺘﻪی ﮐﺸﻮر را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ ﺣﺪود ۱۵
درﺻﺪ از اﻧﺮژی اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﮐﺸﻮر در اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺑﻪروزﻧﺒﻮدنِ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ،اﺗﻼف ﻣﯽﺷﻮد )ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﱰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ۱۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺮژی
ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ( .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰﺑﻮدن ﻣﻌﺎدن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهی اوراﻧﯿﻮم در اﯾﺮان،
ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻓﺮض دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻻزم ﺑﺮای ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺧﺖ راﮐﺘﻮر اﻤﺗﯽ )ازﻃﺮﯾﻖ واردات( ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮔﺮدد .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای راﮐﺘﻮر
اﻤﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺎﻫﺪهی اﯾﻤﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪای را اﻣﻀﺎء ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮ از
ﻫﻤﻪی اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺎزهﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
اﺳﺎﺳﺎً در ﻣﮑﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﴐﯾﺐ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪی زﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﭘﺮوژهی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﺴﻤﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی راﻫﱪدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درﺟﻬﺖ
»ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪﺑﻬﺎی ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ )اﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﺟﻨﮓزده( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺧﻮاه ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﺎﻧﺒﯽاش ،ﺻﺪﻣﺎت ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﺷﮑﻨﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر وارد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت آﻧﻬﺎ
داﻣﻦﮔﯿﺮ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪه را ﻫﻤﻮار ﮐﺮد و ﻫﻢ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ �ﻮﻧﻪی ﻋﯿﻨﯽ ) ٩٦ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد و اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن( ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
� .٩٦ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ درﺧﺼﻮص ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« ،ﺑﻪ ﻓﺮﺑﻪﺷﺪن
ﺣﺎﮐ�ن و ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺟﺎﻣﻌﻪ )و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ آن( ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻧﺪ وﺟﻮد دارد .از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ،ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺪﺳﺎزی« ﯾﺎ »ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﺳﺪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯽﮔ�ن از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦﻫﺎﺳﺖ :ﺧﻮاه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎرش ،ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﱰ از ﺗﺮاژدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺧﻮر وﺻﻒ آن ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ آن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﴍﯾﺎنﻫﺎی اوﻟﯿﻪی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در ﻓﻬﻢ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان از ﻣﻨﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶدراﻣﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :اﻣﯿﻦ ﺣﺼﻮری» :ﺳﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ روی ﻣﺮدم
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ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎف ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،و
اﯾﻦﮐﻪ آﻧﭽﻪ »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎ و
ﴐورتﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺮوژهی »ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﻠ� ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻫﺴﺘﻪای ﻧﯿﺴﺖ .در
ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ )»دﻻﻟﺖﻫﺎی درﮐﯽ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«( ﺑﺨﺸﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﯾﺮان در ﭘﺲ داﻋﯿﻪی »ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« ﺑﻪواﻗﻊ ﻃﺮح ﺑﺪلﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ )در
ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ( را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻘﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽﻫﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮان اﳌﺎنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﯽرﯾﺰی و
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢِ ﴐوری ﮐﻪ اﯾﻦ اﳌﺎنﻫﺎ ﻧﻪ واﺟﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻮﻋﯽ اﺳﱰاﺗﮋی ﻤﺗﺎﻣﺎً اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﻣﻨﺴﺠﻢ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ
در روﻧﺪی از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻌﯽوﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺛﺒﺎت و
اﻗﺘﺪار در دل ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﴍاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ِ
ﺳﯿﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،اﯾﻦ
اﳌﺎنﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻼن آن ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،از روﻧﺪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت داﺧﻠﯽ ﺣﺎﮐ�ن و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻬﻪی داﯾﻤﯽ
آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﺑﺴﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﳌﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﴐورت ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺖ و ﻟﺬا از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ »ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ«  ٩٧ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد،
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﺎدﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﳌﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت و
ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد آنﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮔﺴﱰشﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ ﻫﻤﻮارﺗﺮ
ﮔﺮدﯾﺪ.
اﳌﺎنﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻗﺪرﺗﯽ ﭼﺎﻟﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از(۱ :
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ازﻃﺮﯾﻖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪی
ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ«؛  .(۲۰۱۱ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﺮاژﯾﮏ »ﻣﻠﯽ« ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺼﻠﺖ اﻧﺤﺼﺎری و ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎدر )ﺧﺎرﺟﯽ( و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیِ ﺷﺒﻪدوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﯽﺑﺪﯾﻠﯽ از اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺛﺮوت ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺑﻪواﺳﻄﻪی آَﺑَﺮﺳﻮدﻫﺎی ﻓﺮااﻗﺘﺼﺎدی(؛ وﻟﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ آن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ »ﻓﻨﺎوری ﻣﻠﯽ« ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎلآنﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﻫﯿﻮﻻی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،ﻣ�ﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮔﺴﱰش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
)ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻔﻮذ و ﻻﺑﯽﮔﺮی ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺛﺮوت-ﻗﺪرت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( ،ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎی ﮔﺰاف و ﭼﻨﺪﺳﻮﯾﻪای ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﯽواﺳﻄﻪی ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی رﯾﻠﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎﯾﺪ از ﺷ�ر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر ﺗﻠﻔﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای )ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ( ﯾﺎد ﮐﺮد؛ و از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و واﺳﻄﻪﻣﻨﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﺑﺎزدارﻧﺪهاش ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﯾﺎد ﮐﺮد )ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ رﺷﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و ﭘﯽرﯾﺰی
ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﮔﺴﱰش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی رﯾﻠﯽ اﺳﺖ(؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻤﺗﺮﮐﺰ
ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و درﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻤﺗﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .٩٧ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح »ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﮑﺎف ﯾﺎ ﺷﮑﺎفﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﺎور دارد؛ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﯾﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻫﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﻀ�ﻣﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﺟﻨﺎحﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮان در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻤﺗﺎﻣﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن و ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﴎﺷﺖ و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،اﺟ�ع ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن؛ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  (۲واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ؛  (۳ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﻠﻊﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ادﻏﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ؛  (۴ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎنﺑﺮ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻧﻮاع وﯾﮋهای از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ )اﻣﺎ ﻧﻪ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آﻧﻬﺎ(؛ ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای و ﻣﻮﺷﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ؛  (۵ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﯿﺸﱰ و ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻧﺎﻣﴩوط ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﴍق )روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ( ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
ِ
ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ وﻟﯽ
ﺗﻮازن ﻗﻮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ؛  (۶ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﺎﻣﺘﻮازن )»ﻫﺴﺘﻪی ﺳﺨﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ«( ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ »ﻣﻮﺛﺮ« ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻬﺎر ﺗﺤﺮﮐﺎت آن ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ؛  (۷ﭘﺮورش ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪای و
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺧﻮاه در ﺣﻮزهی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺴﱰدهی ﻃﻼب ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﻟﻬﯿﺎت ﺷﯿﻌﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،و ﺧﻮاه در ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،رﺳﺎﻧﻪای و ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی؛  (۸ﺗﻘﻮﯾﺖ و
ﮔﺴ ِ
ﱰش ﺑﺪﻧﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت )درﮐﻨﺎر ﭘﺮورش ﻧﺨﺒﮕﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻗﺪرت( ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارزﺷﯽ« ،ﺧﻮاه در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺞ و »ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻓﺸﺎر« ،و ﺧﻮاه ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﭘﺮداﻣﻨﻪی ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی »ﻣﺬﻫﺒﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« )ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ،
ﺣﺴﯿﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪاﺣﯽ و ﻏﯿﺮه(؛  (۹ﻋﺮﻓﯽﺳﺎزی اﻧﺘﻘﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه از ﺟﺎﻧﺐ
»ﺧﻮدی«ﻫﺎ( ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽﮐﺮدن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﻧﴩ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ،درﮐﻨﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻓﻀﺎی ﮐﻨﱰل اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺴﻂ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪی آن؛  (۱۰ﭘﺮورش ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰدهای از
روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ،ﺧﻮاه در ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺒﮕﺎن آﮐﺎﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮ و
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﭘﺮوﺳﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ ،و ﺧﻮاه در ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه ازﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪای( در
ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮔﻔﺘ�ن اﻣﻨﯿﺖﻣﺤﻮر و اﺳﻄﻮرهﭘﺮدازی ﺣﻮل اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ؛
و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ  (۱۱ﭘﺮورش و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﻧﴩ و ﺗﺜﺒﯿﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ؛  (۱۲ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ دﯾﭙﻠ�ﺳﯽ ﻓﻌﺎل و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،درﮐﻨﺎر راهاﻧﺪازی رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪزﺑﺎﻧﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻻﺑﯽﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ؛ و (۱۳
ﺗﻼش ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﺬف ادﻏﺎﻣﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن ،ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی )ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً( ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ.
ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﺎ از ﻣﻨﻈﺮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﺎ از
ﻣﻨﻈﺮی ﻤﺗﺎﻣﺎً »ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،ﺷﺎﯾﺪ ﴐوری و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ؛
اﻣﺎ دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و اﳌﺎنﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ از ﻣﻨﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن )ﯾﺎ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺴﱰﺳﺎزی اﺣﺘ�ﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﻮدن آﺗﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻧﮑﺸﺎف
)(۵۴

ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﭼﭗﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ را ﻧﻮﯾﺪ �ﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪﻋﮑﺲ ،ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺜﺒﯿﺖ و
ﮔﺴﱰش اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ ،ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﱰﻗﯽ آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺧﻮاه
ﺑﺮای رﺷﺪ روﺷﻨﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎدی در ﻓﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ )و
ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ( ،و ﺧﻮاه ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﻣﱰﻗﯽ.
واﻧﮕﻬﯽ ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی راﻫﱪدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﳌﺎنﻫﺎﯾﯽ از )ﻧﺴﺨﻪی روﺳﯽ(
»ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻬﺎرم« ،ﺣﺘﯽ آن ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻫﻢ ﻧﻮﯾﺪ �ﯽدﻫﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﴍاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﮐﻪ )ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ( اﯾﺮان در آن ﻣﺤﺎط ﺷﺪه ،ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﮏ-ﺗﺮاژﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ
ﻣﻠﯽ را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد ٩٨ .ﻣﺴﺎﻟﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﮐﺮﺜﯾﺖ
ﻣﺮدم و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺟﻪ
ﮐﻤﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻤﺗﺎﻣﺎً ﺑﺎ ﺗﺮاژدی ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در روﻧﺪﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﺗﺮاژدی ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ :ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﴎﮐﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﭼﭗ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ؛ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری از ﺳﻮی ﺣﺎﮐ�ن و
ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ رﺷﺪ اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘ�ن ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ؛ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﻠﯿﺖﻫﺎ و اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ؛ ﺳﻘﻮط آزاد
وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮودﺳﺘﺎن در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺑﺎ
ﺑﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ راﻧﺖﺧﻮاری ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ؛ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ در اﯾﻔﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪﻫﺎی وﻇﺎﯾﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽاش ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻬﺎر داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ؛ رﺷﺪ اﺑﻌﺎد
راﻧﺖﺧﻮاری ﮐﻼن و ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰهﺷﺪن آن در ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﻈﺎﻣﯽ و رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ روﯾﮑﺮد اﻣﻨﯿﺘﯽ
در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ؛ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﻪرﻏﻢ آﺷﮑﺎرﺑﻮدﮔﯽِ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﺪﯾﻬﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻼﮐﺖزدهی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺻﻌﻮد ﻣﻌﻨﺎدار آﻣﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ،ﺟﺮموﺟﻨﺎﯾﺖ و
ﺑﺰﻫﮑﺎری در ﭘﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺳﻮی وﺿﻌﯿﺖ »ﺟﻨﮓ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ«؛ ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﱰل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﭙﻬﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺠﺎزی ،و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای راهاﻧﺪازی »اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﻠﯽ« )در اﻣﺘﺪاد ﺗﻼشﻫﺎی ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ(؛ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪهی ﮐﺸﻮر ) ٩٩ازﺟﻤﻠﻪ و
ﺑﻪوﯾﮋه درﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ( ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ و ﺧﻮاه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎ؛ ﺗﺪاوم و ﺗﺸﺪﯾﺪ واﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
 .٩٨ﺑﻪﺳﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺑﱪ ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﯾﻨﻪی ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪی ﻗﺪرتﻫﺎ ﺧﻮد را ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد.
 .٩٩ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﺣﻮزهی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻤﱰ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ
�ﻮﻧﻪی آن ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺪ )ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﭘﺮﺷﮑﻮه ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ( ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺤﯿﻒ ﮐﺸﻮر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
و اﺟﺘ�ﻋﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
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واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻨﴪنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ؛ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻫﺮﭼﻪﺑﯿﺸﱰ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ )ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﱪﮔﺎن( ﺑﻪزﯾﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﺑﺨﺸﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ )ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ(؛  ١٠٠و ﴎاﻧﺠﺎم ﻋﺮوج اﺑﺮاﻫﯿﻢ رﯾﯿﺴﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮهی
ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ )ﮐﺴﯽﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم از ﻫﺮاس ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ او ﺑﻪ روﺣﺎﻧﯽ روی آوردﻧﺪ( ،ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ )ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻪﻃﻮر �ﺎدﯾﻦ و واﻗﻌﯽ( ﮔﻮﯾﺎی ﺳﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺗﯽ ﭘﻬﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ� ،ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ زﻧﺪهای ﺑﺮای آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژهی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ در
»ﺑﻬﱰﯾﻦ« ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد وﺟﻮد دارد :در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻨﺎوری
ﻫﺴﺘﻪای ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﴍﻗﯽ اﯾﺮان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن �ﻮﻧﻪی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ )ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﺳﻪی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ( :اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری اﻤﺗﯽ و ﻤﺑﺐ ﻫﺴﺘﻪای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﺎهﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ؛ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت اﻤﺗﯽ
ﭼﯿﺰی از واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎزل آن در ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺪرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻟﻮدهی
اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﻮاه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻧﻔﻮذ ژرف و ﮔﺴﱰدهی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﯿﺸﱪد و ارﺗﻘﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ١٠١ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮهی ﺷ�ﻟﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﱪد
ﻓﺮﺿﯽاش ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻋﺜ�ﻧﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪی رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ﻫﻢ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻠﯽِ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان دارد :ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در
ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﺳﺎﺧﻦﺘ ﻣﻌﺠﻮن ﻏﺮﯾﺒﯽ از ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ،ﻓﺴﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﴎﮐﻮب
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺳﻼم ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﺘﯽ .اﻫﻤﯿﺖ اﻟﮕﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان از دﯾﺮﺑﺎز در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ )و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن(
ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )ﺑﻪوﯾﮋه در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺮﯾﮏ ﺑﻪﺷﯿﻮهی ﺧﻮﯾﺶ )اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ( ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ از آن ﺧﻮد ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ  ١٠٢و ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺪار ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﮔﺴﱰش دﻫﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ
داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو رژﯾﻢ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی
ْ
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ ﺷﻮم ﻣﯽروﻧﺪ اﮔﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت
ﺑﺮآﺷﻮﺑﻨﺪهی اﻧﻀ�ﻣﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﯽواﺳﻄﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی
 .١٠٠در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ اﯾﻨﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﺮﺣﯽ داﺋﺮ ﺑﺮ ادﻏﺎم ﺟﺎﯾﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪی ﻓﻘﯿﻪ )رﻫﱪ( و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و درﻋﻮض ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 .١٠١ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺗﻮاﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻔﻮذ ﺑﺴﻂﯾﺎﻓﺘﻪی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻘﻖﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ )ﯾﺎ ﴎﮐﻮب ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ( ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﴫ ﻫﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دارد.
 .١٠٢ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ،از ﺟﺎﻧﺐ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ.

)(۵۶

رﯾﺸﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺑﻪﺳﺎن اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و ﻣﱰﻗﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ؛ واﻧﮕﻬﯽ ،ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﺮوﮐﺎﺳﻦﺘ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آن روﯾﮑﺮد ﻇﺎﻫﺮاً ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺎر در
ﺟﺒﻬﻪی ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﻋﻠﯿﻪ »اﻣﭙﺮﭘﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ« را اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﯿﻨﯽ درﺟﻬﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬﺶ ﻣﻠﯽ )»ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﯽ«( ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺧﻼﺻﯽ از زﻧﺠﯿﺮهی ﻓﺸﺎرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و آﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽآورد ،درواﻗﻊ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪواﻗﻊ راه ﻣﯿﺎنﺑﺮی ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﭼﺮﺧﻪی ﺷﻮم
اﻧﻘﯿﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﺳﻮی »رﺳﺘﮕﺎری ﻣﻠﯽ« وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ از
ﻫ�ن رﺎهﻫﺎی ﭘﺮﺳﻨﮕﻼﺧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را ﺑﺎ درد و
رﻧﺞ داﯾﻤﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.
 (۷-۵ﺗﻠﻘﯽ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ از ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻗﺪرتﻫﺎ:
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ از ﯾﮏﺳﻮ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽﺑﻮدن ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ را واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻢ و
ﴎراﺳﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﯾﺮان را اﻣﺮی ﺧﺪﺷﻪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﭘﺎﯾﺪار درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺷﻖ اول آنﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺎﻓﻞاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪرﻏﻢ واﻗﻌﯽﺑﻮدن و داﯾﻤﯽ ﺑﻮدن ،و درﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
دﻻﯾﻞ ،دارای ﻗﻮاﻋﺪی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪی از ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ و ﺗﺪاوم
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻠﻄﻪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ
درﺧﺼﻮص ﴐورت ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ رﻗﯿﺐ و درﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی وی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺎت اﻣﺮوز ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻞ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﺣﺮﯾﻒ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ١٠٣ .اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺮوزه
ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺗﺠﺎری )ﺗﻌﺮﻓﻪﮔﺬاری ﺑﺮ واردات
ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی( ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ اوﻻً ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی درﺟﻪی ﺑﺎﻻی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﺎن اﺳﺖ ١٠٤ ،و دوﻣﺎ ً ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻪی
اﺻﻠﯽ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ و ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
 .١٠٣ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ دﻧﯿﺎ در ﭼﯿﻦ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری و ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻏﺮﺑﯽ( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :از
ﯾﮏﺳﻮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﴫﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ.
 .١٠٤در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﮏ �ﻮﻧﻪی زﻧﺪهی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ) ،(۲۰۰۸دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺿﻤﻦ
ﺣﻔﻆ/اﻧﺘﻘﺎل ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ در/ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ )اﻗﺪاﻣﯽ ﻫ�ﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ( ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ازﻃﺮﯾﻖ واردات ﺳﻨﮕﯿﻦ آﻫﻦ و
ﺳﯿ�ن از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ارواح ) (ghost citiesﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ �ﻮد )ﻧﮏ .ﺑﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﻫﺎروی» :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﺪﯾﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺣﺴﯿﻦ رﺣﻤﺘﯽ ،ﻧﴩ اﺧﱰان.(۱۳۹۶ ،
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ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻮدآوری اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﴐورتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﮐﻼنِ اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ
ﻗﺪرتﻫﺎ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت رﻗﺎﺑﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﺳﺘﯿﺰهآﻣﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط و
»ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺖ«اﻧﺪ و درﺳﺖ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺗﺎﺟﺮان ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻨﻄﻖ »ﺳﻮد و زﯾﺎن« ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ �ﻮد ﻋﻤﻠﯽِ آن ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﯿﻮهی »اِﻋ�ل ﻓﺸﺎر و اﻣﺘﯿﺎزﮔﯿﺮی« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺳﺎزﺷﮑﺎرﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﴐوری و ﻣﺘﻌﺎرف اﯾﻦ ﻧﺰاع ﭘﺎیﺑﻨﺪی
دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ از ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ »ﴍق و ﻏﺮب« در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ روﻧﺪ واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد .دﺳﺖﮐﻢ
ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﯿﻪﮐﺮدن اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ
ْ
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎزشﮐﺎریﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ و
ﻗﺪرتﻫﺎ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽاش ،ﺑﻪدور از واﻗﻊﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺶ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﻬﻢ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ
روﯾﮑﺮ ِد ﻇﺎﻫﺮاً ﻋﻤﻞﮔﺮای ﺗﻮازن ْ
ﻗﻄﺐ ﻓﺮﺿﯽِ ﻣﻮازﻧﻪﺑﺨﺶ ﭼﻪ ﻟﻄ�ﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ و
ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﺎﻧﻪی آن ﺳﺎزد :اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﺷﻮروی ﺑﺎ ﻤﺗﺎم
ﺳﻮاﺑﻖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽاش ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﺟﻬﺎن  ١٠٥را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ »ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ« و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽاش ﺳﺎﺧﺖ ،ﭼﻪ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐِ
روﺳﯿﻪ و رﻫﱪان ﴎﻣﺎﯾﻪﺳﺎﻻر و ﻣﻠﯽﮔﺮای »ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ« ﭼﯿﻦ ﺻﺪای ﺧُﺮدﺷﺪن
اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﻣﺒﺎرزان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﴎﮐﻮب
ای آنﻫﺎ )اﯾﺮان( ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ١٠٦ .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻫﻢﭘﯿ�ن ﻣﻨﻄﻘﻪ ِ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﺮاز ﴎ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ
اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻫﻢ ﺷﻮاﻫﺪ و �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻧﻪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ درﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی
ﺳﺎزشﻫﺎی ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ را زاﯾﻞ ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ »ﻣﻮﺟﻪ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﭘﺮواﯾﯽ از ﭘﺸﺖﭘﺎ زدن ﺑﻪ ﻫﻢﭘﯿ�ن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ) ١٠٧در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻫﻢﭘﯿ�ن داﯾﻤﯽ و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ( .درواﻗﻊ ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺑﻨﺎﭘﺎرت در ﻫﻢﺳﺎزی ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﻃﻮری روﺳﯿﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﮑﺘﻮباش ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ
 .١٠٥ﻓﺎرغ از �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺼﺪاقﻫﺎی آن در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺎﺧﺮ اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ :از ﻧﻬﻀﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،و در ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺗﺮاژﯾﮏ ﺣﺰب
ﺗﻮده.
 .١٠٦اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی رﻫﱪ ﻧﻈﺎم ﭘﺮ اﺑﻬﺖ ﺷﻮروی در ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺮﭼﯿﻞ و ﴍﮐﺎی ﻏﺮﺑﯽاش و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزشﻫﺎی ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽِ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ )ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً از ﭘﻮﺗﯿﻦ و رﻫﱪان ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ �ﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر دﯾﮕﺮی داﺷﺖ.
 .١٠٧روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﻫﻢ در ﺳﺎزشﮐﺎریﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺧﻮﯾﺶ ،درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﭘﺮواﯾﯽ از زﯾﺮﭘﺎﮔﺬاﺷﻦﺘ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
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ﻗﺎﺟﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺰونﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺰاری را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾﻪای در ﺳﻄﺢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،روﺳﯿﻪ اﻧﺪکزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ
از ﻓﺮوش ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی دﻓﺎع ﻣﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ،ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻﺗﺮی از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی
ﻣﻮﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎﮐ�ن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻫﻢ ﻓﺮوﺧﺖ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ ١٠٨ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﺎن اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﴍﮐﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان )ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی( ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ١٠٩ .در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪواﻗ ْﻊ ﺑﺎزی ﻓﻌﻠﯽ روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺎ
ﮐﺎرت اﯾﺮان )ﻫ�ن ﺑﺎزیای ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻗﺪرت
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫ�ورد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ( در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺪی از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎزش ﻣﺤﺘﻤﻞ آﺗﯽ ﺧﺎﻤﺗﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،اﻣﯿﺪﺑﺴﻦﺘ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد ١١٠ ،ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮک اﻣﯿﺪ از ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺮدم ﻓﺮودﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﯾﺮان ،ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻣﻔﺮوﺿﺎت
ﺳﺴﺖ ْاش ﺗﻮﻫﻢآﻣﯿﺰ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺶ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
در ﺷﻖ دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﺟﺪال دﯾﺮﯾﻨﻪی ﺑﯿﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان و دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را
ﺟﺪاﻟﯽ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺎﻫﻮی و ﻟﺬا ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻞ رﯾﺸﻪای ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﯾﺎ
ﺣﺬف ﯾﮏ دﺷﻤﻦ واﻗﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺪاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ وﺟﻮد آن ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﻫﺪاﻓﯽ
را ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻃﺮف ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪال و
داﻣﻦزدن ﺑﻪ آن :اﻟﻒ( اﺣﯿﺎی ﻣﴩوﻋﯿﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﺧﻮد را ُﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ب( در
 .١٠٨ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﭼﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻧﯿﺰ از دﯾﺮﺑﺎز
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻫﻢﭘﯿ�ن ﻣﻨﻄﻘﻪای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﮐ�ن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺮاودات اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻧﺰدﯾﮏ در ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺎﮐ�ن
ﺳﻌﻮدی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش و ﮔﺴﱰش ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺳﻨﯽ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
 .١٠٩ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﭼﯿﻦ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﭼﻨﺪده ﻣﯿﻠﯿﺎرددﻻری اﺷﺎره
ﮐﺮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را درﮐﻨﺎر ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻼن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺳﭙﺲ دوﻟﺖ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،دﺳﺖﮐﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎن از ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری )ﮔﯿﺮﯾﻢ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت( ﺑﯿﻦ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺑﻪ اﺷﱰاک
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
 .١١٠ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﺣﺪ اﮐﺴﱰﯾﻢ اﯾﻦ اﻣﯿﺪﺑﺴﻦﺘ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد :دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪﴐورت روﯾﺎروﯾﯽ و
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻄﺮهﺟﻮﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ وادار ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﯿﺪانﯾﺎﺑﯽِ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و
رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ﻧﻬﻀﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺮان در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪای ﮐﻮﺑﺎ ﯾﺎ
وﻧﺰوﯾﻼ ﺑﺪل ﺷﻮد )ﻇﺎﻫﺮا ً ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮﺑﺎ از داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و در ﺑﺴﱰ ﺟﻨﮓ ﴎد ﺑﻪ ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ،
ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﺴﱰ ﺗﻨﺎزﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﻄﺐ ﭼﯿﻦ-روﺳﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺴﯿﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ(.
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روﯾﻪای ﻓﺮاﻓﮑﻨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪیاش ﴎﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
ج( ﺑﻪﻣﻮازات ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺳﺎﺣﺖﻫﺎ و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﴍﯾﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﺮده؛ و د( ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ
ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری داﯾﻤﯽ ،ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻤﺗﺪﯾﺪ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ازاﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽاش را ﺣﺬف و ﴎﮐﻮب �ﻮده اﺳﺖ .دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺘﻮاﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪال و دﺷﻤﻨﯽ و داﻣﻦزدن ﺑﻪ آن :اﻟﻒ( دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای
ﻤﺗﺪﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ ﺧﻮد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺗﺪاوم ﺧﻂﻣﺸﯽ
ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ب( ﻣﺘﺤﺪان ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺧﻮد
را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺟﻨﮓ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﭼﺮﺧﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ ج( از
�ﺎﯾﺶ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﴍ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﴎﭘﻮش ﻧﻬﺎده و
ﻣﴩوﻋﯿﺖ داﺧﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ،و ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎ ،دوﻟﺖﻫﺎی ﻫﺮ دو ﺳﻮی ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎ وا�ﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﻗﻊﺑﯿﻦ و اﻫﻞ ﻣﺬاﮐﺮهاﻧﺪ :از ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات و
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ :ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮانﮔﯿﺖ )ﻤﺗﺪﯾﺪ ﻣﺪت
ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻧﻔﻊ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن(؛ ﻣﺎﺟﺮای
اﯾﺮانﮐﻨﱰا ﯾﺎ ﺻﺎدرات ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺮاق؛ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ
ﺑﻮش در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﻣﺬاﮐﺮهی دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﺎ �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪای )ﺑﺮﺟﺎم(.
ﺟﺎن ﮐﻼم اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪواﻗﻊ ﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻫﻢ را دارﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را
دارﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن داﯾﻤﯽ و ﺳﯿﺎل از ﻫﻢﺳﺘﯿﺰی و رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺘﯿﺎزﺳﺘﺎﻧﯽ و اﻣﺘﯿﺎزﮔﯿﺮی
ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ از ﮔﻮﺷﺖوﺧﻮن ﻫﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺮ ﴎ ﻧﺤﻮهی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﻮﺷﺖوﺧﻮن ﺟﻬﺎن رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ ١١١ .واﻧﮕﻬﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ
ﺷﮑﻨﻨﺪهی ﺧﻮﯾﺶ و ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪی اﻗﺘﺪارﻃﻠﺒﯽاش درواﻗﻊ ﻫﻨﻮز ﻤﺗﺎﻣﯽ
ﭘﻞﻫﺎی آﺷﺘﯽ را ﭘﺸﺖﴎ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮاب ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪرﻏﻢ داﻋﯿﻪﻫﺎی ﭘﺮﺷﻮر
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﭘﺮﺗﻨﺶ دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ ،ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺤﺘﻤﻞ آﺗﯽ دارد
)ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻼشﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای آﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن( و دﺳﺖﮐﻢ درﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﯽدرﯾﻎ ﺑﻪ
روی ﴍق و ﻏﺮب ﻋﺎﻢﻟ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
 .١١١روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻔﺘﺎدﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی داﯾﻤﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﴎ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی و ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪﻣﻮازات ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی داﯾﻤﯽ در ﻋﺮﺻﻪی
دﯾﭙﻠ�ﺳﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،ﮔﺎه در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺳﻮم ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛ ﺟﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﺗﺤﻮﻻت
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و اﻣﻮر ﺣﺎدث ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب )و ﮔﺎه ﻫﻢزﻣﺎن( در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن
روی ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎل آنﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب درک ﺗﻘﻠﯿﻞآﻣﯿﺰ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ»ﻫﺎ از ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )و ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ،اﯾﻦ ﺟﻨﮓﻫﺎ
ﻧﻪ ﺑﻪﺳﺎن ﺑﺎزی ﻣﺮدمﮐ ُِﺶ »ﻗﺪرتﻣﻨﺪان« ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺮﺻﻪای ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺛﺒﺎت ﻗﺪرت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺮوﺗﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد او
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد(.
 .۶اﺳﻄﻮرهی ﻣﺒﺎرزات اﺻﯿﻞ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﭼﭗ آﻧﺘﯽاﻣﭗ اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻼت و رﻫﱪی ﻣﻨﺴﺠﻢ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪواﺳﻄﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﱰهی ﻣﺒﺎرزات اﺟﺘ�ﻋﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه
 ۹۶ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮدهای ﺑﯽﺷﮑﻞ ،ﺑﯽﻤﺛﺮ و ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐزا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﱰاﺿﺎت ﺗﻮدهای در ﴍاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺑﯽﺷﮑﻞ و اﻋﺘ�دﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻠﻤﻮس ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻄﯽ دارد و ﻧﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪی
ﭼﭗ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﮔﻔﺘ�ن ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻔﻮذی در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺳﻤﺖوﺳﻮی ﮐﻼن آنﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺧﯿﺰشﻫﺎی ﺗﻮدهای ﺑﻪواﺳﻄﻪی
اﻣﮑﺎن ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﯾﺎﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ،ﺳﻤﺖوﺳﻮﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮑﺘﻪی
اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﺎص و اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ از ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و
ﻧﻮع درک ﻣﺤﺪود و ﺟﺰﻣﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺳﻮژهﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﻪﻃﺮز ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان
دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﺗﻮدهی ﻣﺮدم ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻻﯾﻪﻣﻨﺪی
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی ﻫﺴﺘﯽ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻋﯿﻨﯽ ﺳﺘﻢﻫﺎی وارد ﺑﺮ آﻧﺎن ،و
درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ ،ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی آﻧﺎن را
ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از اﯾﻦرو اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺳﻮژهﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘ�ﻋﯽ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ،
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ آن درﮐﯽ ﺑﺴﺘﻪ از ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎور ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﺗﻮدهای و
زاﯾﻨﺪﮔﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﭘﺮوش و رﺷﺪ ﺳﻮژﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو آنﻫﺎ دﺳﺖﮐﻢ در
ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ )ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ( و در ﻏﯿﺎب آن »ﺳﻮژهی
ﺳﯿﺎﺳﯽ آرﻣﺎﻧﯽ« ،ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖورزی را در »ﺑﺎﻻدﺳﺖ« ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺧﻮاه
در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﴐورتﻫﺎی دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ )ﻧﻪ از ﴎ ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﮐﺸﻮر( وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺎدهﻃﻠﺒﯽ ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮد؛ و ﺧﻮاه در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪی ﻣﺜﻞ ﭼﯿﻦ
و روﺳﯿﻪ.
در اﯾﻦﺟﺎ دو ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻋﻤﺪه ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ ﻧﺰد ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﺪﯾﻬﯽ
ﻣﯽ�ﺎﯾﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪود ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ .ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ از رﺷﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﺒﺎرزات اﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻋﱰاض
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ﺗﻮدهای ﺑﻪ ﺳﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﺷﮑﻞ و واﺟﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺸﮑﻮک ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺨﻞ و ﺑﯽﻤﺛﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻌﱰﺿﺎن ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮاﻣﺎ ْن ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪراﻧﺪهﺷﺪﮔﺎن اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ
ﺳﻮژﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﮕﺮی ،اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮدهای ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﮑﻞ ﻧﺎب و
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎ از آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ :ﭘﯿﴩوﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ و دﯾﮕﺮ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن را ﺣﻮل ﻣﺒﺎرزات
ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮد ﻣﯽآورد و رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه ﻣﯽﺳﺎزد .در ﻋﻤﻞ اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻌﺪد
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﺗﻮدهای ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ از ﭼﻨﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﴎراﺳﺘﯽ
ﺗﺒﻌﯿﺖ �ﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﺑﻪرﻏﻢ داﻋﯿﻪﻫﺎی ورﮐﺮﯾﺴﺘﯽِ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آن )ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺎم( ،ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ و ﺳﻮژﮔﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎور ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﺎ درک ﻣﺤﺪود
از ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮژﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﺎ ﻧﺎﺷﯽ از درﮐﯽ
اﻓﺮاﻃﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری آن در ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ و اﻋﺘﻼی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ درﮐﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﴍاﯾﻂ
ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﺮ ﻧﻔﻮذ )ﮐﻪ از دﯾﺪ آﻧﺎن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم
اﻣﮑﺎنِ اﻋﺘﻼی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی اﺳﺖ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﻮ ِد
ﭘﯿﴩوی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ
ْ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﺟ�ن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮانِ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺧُﺮدﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ
آنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻤﺗﺎم ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻋﻤﻞ ﺑﻪﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺎﻗﺪ آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در ْ
ﺳﻮژﮔﯽِ ﻻزم ﺑﺮای »اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎﻧﯽﺗﺮ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ،در اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ
ِ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﭗ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
ِ
ﻫﺪف آن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ آﺗﯽ
اﺳﺖ؟ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ِ
وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ،و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺪﺗﺮﺷﺪنِ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻧﺎن ،ﻧﺨﺴﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ )ازﺟﻤﻠﻪ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر( ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺣﯿﺎت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ
و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺎل در ﺑﯿﻦ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ )و ﻣﻮازی( و ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ دﻻﯾﻞ رﯾﺸﻪای ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﺤﺮانﻫﺎی
ﭘﯿﺎﻣﺪ آنﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪی ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮورش داده اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎی
)(۶۲

ﻧﺪارد :ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻔﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از
رﯾﺸﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﮐﻪ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺟﻬﺖ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪه،
ﻧﻈﺎﻣﯽﺳﺎزی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ،و راﻧﺖﺧﻮاریﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ آﻧﻬﺎ .از ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻨﺶآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺤﺮانﺳﺎزی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ/ﻣﯽﺷﻮد ١١٢ .ﺑﻪواﻗﻊ ،ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺪون ﺑﺤﺮانﺳﺎزیﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ �ﯽﺑﻮد/ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ ،ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و اﻧﺒﻮه ﻣﺤﺮوﻣﺎن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻏﻠﻂ داد :دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
در واﮐﺎوی رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان و اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی
ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ﭘﯿﺶ از
ﺧُﺮدﮐﻨﻨﺪهی آن ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻪﺟﺎی »دﺷﻤﻦ ﻓﺮﺿﯽ«
ْ
١١٣
ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺑﺴﻂ ﭘﺮوژهی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ .ﻧﻪﻓﻘﻂ از
آنرو ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺼﺎﯾﺐ زﯾﺴﺘﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮزه ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪاﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه دو ﻧﯿﺮوی ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽِ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽِ )»دﺷﻤﻨﺎن
واﻗﻌﯽِ « ﻣﺮدم( ﺑﻪرﻏﻢ داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺒﺎﻟﺪ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﯿﺮوی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد )ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾﮋهی ﺧﻮﯾﺶ( در ﻫﻢ ادﻏﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﻣﺮﮐﺐ واﺣﺪی ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﺎز�ﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﯾﮏ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﺎ در
داﺧﻠﯽ ﴏﻓﺎ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎروﭘﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺣﺎﮐ�ن
ْ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )درﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم( ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ آن در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻓﺮوﮐﺎﺳﻦﺘ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی ﻧﻪﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﮔﺰ ِ
اف ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزیﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاهﺳﺎزی ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﺷﻤﻦ واﻗﻌﯽﺷﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،ﮐﻪ دراﯾﻦﺻﻮرت ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی و
ﮐﻢوﮐﯿﻒ ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪﺧﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﺑﻪﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺰاب و
 .١١٢ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽ و دﯾﭙﻠ�ﺳﯽ ﺑﺤﺮان ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﮐﺎرﮐﺮدی ﴐوریﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻂﻣﺸﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ.
» .١١٣ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﯿﺸﱪد ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻧﺤﺼﺎری ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪی ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺨﺮب ]و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ[
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺑﺮ ﻧﺪارد] .ﺑﻠﮑﻪ[ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﮔﺴﱰش ﮐﻤﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﭘﺎپ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮشﮐﺮدن
ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ و اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﻨﺠﻼب زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﺮزده و ﺑﯽاﻣﯿﺪ ﻃﺒﻘﺎت و اﻗﺸﺎر
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ] .ﺑﺪﯾﻦﻃﺮﯾﻖ[ ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻧﻔﺮﯾﻦﺷﺪهی اﺟﺘ�ﻋﯽ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ]ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ[ ﭼﻨﯿﻦ دروغ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﱰ از ﻤﺗﺎم
زرادﺧﺎﻧﻪی اﻤﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ و ﯾﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ] .ﭼﻮن[ آرامﺳﺎزی اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﴍط اوﻟﯿﻪی ﭘﯿﺸﱪد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﴎﮐﻮبﮔﺮاﻧﻪی
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﺳﺖ« .ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﯿﺎوش ﻣﺤﻤﻮدی و ﻫ�ﯾﻮن اﯾﻮاﻧﯽ» :ﭼﭗ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ :ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز
رﻫﺎﯾﯽ« ،ﻣﻨﺘﴩﺷﺪه در »ﺟﻨﺒﺶ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ِ
ﭘﯿﺶ رو« -ﺟﻠﺪ دوم ،ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۱۳۹۲
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ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢﻧﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﻞﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﺗﻮدهﻫﺎ را در ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻧﱪد رودرروی ﻫﻢ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ -ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﭘﯿﺸﱪد ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ )ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺬبوادﻏﺎم ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ در دﺳﺘﮕﺎه
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻘﻮم ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯽﮔ�ن ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در آن دارد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در واﮐﺎوی رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،وﻗﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ روﻧﺪ آﺷﮑﺎر روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﴍاﯾﻂ
زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎری اﺳﻒﺑﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺒﺎرزات و اﻋﱰاﺿﺎت
ﭘﺮاﮐﻨﺪهی آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﻧﯿﺮوی ﴎﮐﻮب ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﴫ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ رﻧﺞﺑﺎر
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ْ
ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﺴﱰدهی آﻧﺎن و ﴎﮐﻮب اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪ
)ﯾﺎ »روﻧﻖ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر« ﴎﻣﺎﯾﻪداران( وﻓﺎدار ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان
روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ آﻧﺎن در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮقﺷﺎن و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺎن
درﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ،ﻓﻘﺪان ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ،ﻓﺎرغ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و
ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان و زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن ،ﺑﯽﻣﻬﺎﺑﺎ و ﺑﯽرﺣ�ﻧﻪ ﭘﯿﴩوی ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﺑﺎ وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از وﺟﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫ�ﻧﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺳﺘﻢ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺶ و دوام آن ﺑﺪون
وﺟﻮد ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ ﭼﭗ
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ورﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺒﺪاد را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﯽﮔﺬارد ،روﯾﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪدور
از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪواﻗﻊ ،ﻣﻌﻨﺎی
ﻓﴩدهی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ،ﺗﺎ اﻃﻼع ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ :ﻓﻌﻼً ﴐورتﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺮی وﺟﻮد دارد!« .اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮای ﭼﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ؟«؛ ﯾﺎ ﻣﺒﻨﺎی وﺟﻮدی اﯾﻦ ﴐورتﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭼﻪ اﻗﺸﺎری از ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ؟
ﻓﺮاﻣﻠﯽ« ١١٤
ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی »ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽِ

114. Transnational historical bloc.

)(۶۴

ﺑﺮ ﺑﺴﱰ اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ  ١١٥ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهای اﺳﺖ ﺑﺮای
رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ در ادﺑﯿﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ »ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻓﺮاﻣﻠﯽ«  ١١٦ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺤﺚ
ﺣﺎﴐ ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ.
»اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺑﺰار ﻧﻈﺮی ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺘﯿﺰ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ،ﺻﺤﺒﺖ از ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﺣ�ﯾﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ﺑﻪﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺘﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در
ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻗﻠﺐ
اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮔﺮاﻣﺸﯽ از »ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ« ﺟﺎی دارد ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آن
ﺣﻔﻆ اﺋﺘﻼف ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺴﻠﻂ و ﺳﯿﺎدت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد«١١٧ .
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮاﻣﺸﯽ ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ» ،ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽِ « ﻣﺮﮐﺐ از ﴎﻣﺎﯾﻪداران ،دﺳﺘﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ و »روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ« ،ﺑﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﻣﺬاﮐﺮه و ﻫﻤﺴﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ
ﮐﻠﯽ را ﺣﻔﻆ �ﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻄﻪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮرژوازی ﮔﻬﮕﺎه ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮودﺳﺘﺎن )ﺗﻮدهﻫﺎی رزﻣﻨﺪه(
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺧﺸﻢ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻓﺮودﺳﺘﺎن را ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺪک در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺬبوادﻏﺎم ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی آن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺎروی ﺳﻠﻄﻪی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی آن
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺷﯿﻮهی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻗﺪرت اﯾﻦ
ﺑﻠﻮک در دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺎﴏ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ و از ﻫﻢﯾﺎری ﻃﯿﻒ ﺟﺪﯾﺪی از روﺷﻨﻔﮑﺮان
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﻧﻈﻢ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ
ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ١١٨ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،رواج اﻧﮕﺎرهﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪی ﻣﺜﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ »آزادی و ﺑﺎزار آزاد« در ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﺑﻪرﻏﻢ داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺿﺪﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺿﺪاﺳﺘﮑﺒﺎریاش ﻋﻤﻼً در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪف
115. International capitalist class alliance.
;116. Transnational historical materialism (Murphy, 1994; Augelli and Murphy, 1998; Cox, 1981, 1983, 1993
Gil 1990, 1993, 1995, Rupert, 1995; Robinson, 1998, 2001).
117. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt.
 .١١٨اﻗﺘﺒﺎس از ﻫ�ن ﻣﻨﺒﻊ.
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اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﻨﺪی ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﺮوی ﻫﮋﻣﻮن آن« ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﺑﺨﺸﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان
ارﮔﺎﻧﯿﮏ »ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ« ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ/ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ
�ﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﯾﺎ ﺗﴫﯾﺤﺎ
درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺪم ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺎﻣﻼن اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ در اﻣﺘﺪاد روﯾﮑﺮد ﺑﻠﻮک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ارﮔﺎﻧﯿﮏ
آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪی ﮐﻼنﺗﺮ دوم ﻧﯿﺰ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی اﺧﺘﻼﻻت و
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﻣﻨﻈﺮی
ﻣﺘﻔﺎوت )دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﺑﴩدوﺳﺘﺎﻧﻪ؛ »ﺑﺴﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و ﻏﯿﺮه( ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﮔﻔﺘ�ن ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و
روﯾﮑﺮد دوﻟﺖﻣﺤﻮری را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪی اﺧﯿﺮ در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺟﺎری ﻧﻪ در
ﺳﻤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻤﺖ ﻗﺪرت ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ
�ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪی ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﻫﻢراﺳﺘﺎﺳﺖ؛
ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه روﻧﺪی را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺖزداﯾﯽ از ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ )و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن( و رﺷﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﴎﻧﻮﺷﺖ آﻧﺎن را
ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ )داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ( ﻣﯽﺳﺎزد� .ﻮﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،و ﻣﺎزاد آن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻧﺰد ﺣﺰب ﺗﻮدهی اﯾﺮان در
ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ:
»در ﺟﻨﮓ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ رژﯾﻢ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ و ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﴍﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ! ...دﻫﻘﺎﻧﺎن! ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد ،زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮﯾﺪ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در ﻧﱪد ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻋﻼم
ﮐﻨﯿﺪ! ...ﮐﺸﺎﻧﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﺤﺼﻦ و درﮔﯿﺮی ،ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺿﺪاﻧﻘﻼب
اﺳﺖ١١٩ «.
ﺟﺎن ﮐﻼم اﯾﻨﮑﻪ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﱰاﺗﮋی و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻗﻄﺒﯽ ﻓﺮﺿﯽ از ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ روﺑﺮو ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ١٢٠
ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﻮﻟﻔﻪ ﴐورﺗﺎً ﻫﻢﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻣﺒﺎرزات ﭼﭗ وﺟﻮد دارد( .ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی
)ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ( در ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ
ﻣﺨﺮب را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد )ﴎﮐﻮب آزادی( آﻣﺎج اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ
 .١١٩ﻧﴩﯾﻪی »ﻣﺮدم« ،ارﮔﺎن ﺣﺰب ﺗﻮده ،ﻧﻬﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ  .۱۳۶۰ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از :ﻫ�ﯾﻮن اﯾﻮاﻧﯽ» :ﺻﻮراﴎاﻓﯿﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ؛ ﺷ�رهی ﭼﻬﺎرم -
روﯾﺪادﻫﺎی  ۲۲ﺗﺎ  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۶۰ﺗﺎر�ﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان.۱۳۹۸ ،
 .١٢٠ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﭗ از ﻧﮕﺎه ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ زﺧﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻮاه ﮔﺮاﯾﺶ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ
»ورﮐﺮﯾﺴﻢ« و ﯾﮏﺳﻮﻧﮕﺮی ﺑﺮآﻣﺪه از آن )ﻧﻈﯿﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮﺳﺘﯿﺰی و ﻧﻈﺮﯾﻪﮔﺮﯾﺰی(؛ و ﺧﻮاه ﻧﮕﺎه ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ و ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻟﻮای »آﻧﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«.
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ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ آزادیﺧﻮاﻫﯽ ﻋﻨﴫ درونﻣﺎﻧﺪﮔﺎری از ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎهﺑﺮدن ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ داﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎی ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺲ از  ۵۷ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﴩو و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺮوز وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
)ﯾﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎ اﮐﺮاه و ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی( ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻓﻼﮐﺖ و ﴎﮐﻮب ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺎرﮔﺮان از ﴐورت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﻣﺒﺎرزه)ی ﻓﺮﺿﯽ( ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
 .۷ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی
اﻧﮕﯿﺰهی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ آن روﯾﺎروﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﭗ
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﺑﻮد؛ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪی روﻧﺪ ﺣﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ
داﺧﻠﯽ و ﺑﺤﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﭗ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﻣﺸﻬﻮدی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
)ﮔﺮﭼﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد(؛ درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺗﻘﺎرن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﮔﻔﺘ�ن ﺑﻪاﺻﻄﻼح اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰیِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آنْ ﻧﺸﺎن از
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻄﯿﺮی دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیﻫﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎفﻫﺎی دروﻧﯽ )ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﭘﺴﺎ (۵۷ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺧﻄﯿﺮﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎً در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه � ۹۶ﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،وﻟﯽ داﻣﻨﻪاش از آن رﺧﺪاد ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و
ﺑﻪﻣﻮازات ﺗﺸﺪﯾﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺮان و روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ� ،ﻮدﻫﺎی ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺎدﺗﺮ و
�ﺎﯾﺎنﺗﺮی در ﮐﻨﺶﻫﺎ و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻦﺘ دﺷﻮارهی اﺻﻠﯽ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی دروﻧﯽ ﭼﭗ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻧﺤﻮهی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺒﺎرزات
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی )ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم( و ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ )ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص( ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ روﯾﻪی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر واﮐﺎوی ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺪ درک »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ﮔﻮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎر رواﯾﯽ ﺑﺤﺚ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺮی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی
ﻃﺮحﺷﺪه در ﻣﻦﺘ ،در ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ) ۱ﻣﺮور ﻓﴩدهی ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( و ) ۲ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ
و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﻮریﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺧﻄﻮط اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون
ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی آن ،ﺗﺎﺣﺪی ﺑﯽﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد١٢١ .
در ﺑﺨﺶﻫﺎی اوﻟﯿﻪی اﯾﻦ ﻣﻦﺘ )ﯾﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر( ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی اﺻﻠﯽ
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ آنﻫﺎ در ﮔﺴﱰهی »ﭼﭗﻫﺎی ﭘﺮوﻏﺮب« ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﯿﺪم ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻣﺮوز ﻣﻮاﺟﻬﻪی اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﭼﭗ ﴐوری اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﺗﺼﻮر راﯾﺞ ﮐﻪ ﺷ�ر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺎﻣﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﭼﭗ
 .١٢١ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

)(۶۷

»آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﯾﺎ داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ ﮔﻔﺘ�ن آنﻫﺎ را ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،داﻋﯿﻪی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر آن ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪﴎ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﻫﺎ و
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﻨﺖ ﭼﭗ در اﯾﺮان ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی از ﺑﺴﱰ ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﺮای ﮔﺴﱰش و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﯿﺎﻧﺠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ً
ﺑﺮای ﻤﺗﺎﻣﯽ ﭘﯿﮑﺮهی ﭼﭗ اﯾﺮان ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎدی در ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﺤﻮهی ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی
ﺑﺨﺶ ﻣﻮاﺟﻬﻪای ﴐوری اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
آن در اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﺒﺎرزهی رﻫﺎﯾﯽ ْ
ﮐﺸﻮری در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﭽﻨﺎن و ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد :ﺧﻮاه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎم ﺳﻠﻄﻪای ﮐﻪ ﺗﺪاوم
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺑﻪواﺳﻄﻪی رواﺑﻂ ﻗﺪرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﱰﻗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب )ازﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( را
ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺗﺴﻠﻂ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ درﮔﯿﺮی ﻋﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ؛ ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺪنِ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺮدم؛ و ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮔﺴﱰش ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﺪرن و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس ِ
رﺷﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک آن ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،در ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری
اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،و ﻧﺤﻮهی ﻣﻮاﺟﻬﻪی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ وﻟﯽ
ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی زﯾﺮ را ﻃﺮح ﮐﺮدم :اﻟﻒ( ﻫﺮ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼن و ﺗﻮدهای ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ روﻧﺪ روﯾﺪادﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،درﻧﺘﯿﺠﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮاﻧﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽای ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﻮدهای ﻧﯿﺴﺖ؛ ب( ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺎی ﻣﻬﻠﮑﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ ﺑﺴﯿﺎری از واﻗﻌﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺧﻂﻣﺸﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ج( ﻓﺮوﮐﺎﺳﻦﺘ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪ درﮐﯽ
ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه از ﻣﻀﻤﻮن و اﺷﮑﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺮی ﺑﺨﺸﺎ در ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزات ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺸﻪ دارد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻓﴩدهی ﺑﺮﺧﯽ از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻣﺮوزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺮﺷﻤﺮدم و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﺳﺘﺪﻻل
ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻏﻠﺒﻪی ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ،ﻧﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ،و رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺧﻮد ﻣﺼﺪاقﻫﺎی روﺷﻨﯽ از ﻧﻔﻮذ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ د( در
واﮐﺎوی اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺳﺎزی ﺧﻄﺮ »ﺳﻮرﯾﻪایﺷﺪن« اﯾﺮان ،ﮐﻮﺷﯿﺪم
ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻄ ِﺮ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﻂ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﺗﻮدهای ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ؛ ه( ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﺳﻮﯾﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪوﯾﮋه وﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮاﻧﻪی آن )ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻧﻈﺎﻣﯽ( ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ درﮐﯽ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وﺟﻪ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ
)(۶۸

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روﯾﺖﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮﯾﻪی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺮور ﻓﴩدهای
ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﻗﻮاﻣﺶ و ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎریاش ﺑﻪﻃﻮر ﻓﺰآﯾﻨﺪهای ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺴﻂ اﻗﺘﺪار ﺧﻮﯾﺶ
را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺧﺼﻠﺖ درونﻣﺎﻧﺪﮔﺎر آن اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،از ﺗﻼﻗﯽ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی درونزا ِد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ دو ﮔﺮاﯾﺶ و
ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ »ﺳﺎزﻧﺪه«ی آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ؛ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه
درﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪﺟﻨﮓ( ،و ﮔﺴﱰش و
ارﺗﻘﺎی آن در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم؛ و( ﮔﺮاﯾﺶ راﯾﺠﯽ در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان )ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰد ﭼﭗ
»آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان( وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺳﯿﻄﺮهی ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﴍ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ِ
ﴐورت«
ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮﺿﯽِ ﻋﻈﻤﺖﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪی اﯾﺮان اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺑﻨﺪد و درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ »
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﻠﯽ در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽرﺳﺪ؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻃﺮح
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎی »ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ذﮐﺮ �ﻮﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪای و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻮﺷﯿﺪم ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﭼﺮﺧﻪی ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎنﺑُﺮی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦدﺳﺖ ﻃﺮحﻫﺎی
»ﻋﻈﻤﺖﻃﻠﺒﯽ ﻣﻠﯽ« ،ﺑﻪواﻗﻊ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻋﻈﻤﺖﯾﺎﺑﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮانﻣﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ و اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز ﻣﺮدم و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪی آن )ﺗﻮا�ﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺮدم( راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﴎاﻧﺠﺎم ز(
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻗﻄﺐ ﴍﻗﯽ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ(
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ روﯾﻪی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻗﻄﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ واﺟﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﻟﻐﺰشﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎلآﻧﮑﻪ
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻋﺮﺻﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ ،ﺑﻪ ﻫﻢﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﺻﻠﯽ آن ،ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ )ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ١٢٢ .
ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی ﻓﴩدهای اﺳﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺑﺨﺸﯽ از
ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد .ﻧﺸﺎن دادم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ روﯾﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد؛
ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮودﺳﺘﺎن اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺪارﻃﻠﺒﯽِ
 .١٢٢ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﺗﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﻪﺟﺎﻧﺒﻪی
ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )اﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ،ﺳﻮدان ،ﻟﯿﺒﯽ ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و
ﻏﯿﺮه ،ﮐﻪ در ﺑﺴﱰ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً در ﺑﺪهﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻢﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﯿﺎن آﻧﺎن رﻗﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد.
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ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را ﺑﻪزﯾﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺴﯿﺞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮان )و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﻫﻢﭘﯿ�ن آﻧﺎن( ﻓﺮﺑﻪ ﻣﯽﺳﺎزد؛ و ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ ذاﺗﯽ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﺳﺖ.
درﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ روﯾﮑﺮد ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﺴﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی ﻣﻬﻠﮑﯽ ﻫﻤﺮاه
ﻣﯽﺷﻮد )ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ( .ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
آنﻫﺎ را ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮﻣﯽﺷ�رﯾﻢ :ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﴎﻣﺎﯾﻪداری و
ﻓﺮوﮐﺎﺳﻦﺘ دوﻣﯽ ﺑﻪ اوﻟﯽ؛ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛ ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و درک اوﻟﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی دوﻣﯽ؛ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﺳﺎﺣﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ
�ﻮدﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی؛ ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻫﻤﮕﻦ و ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﯾﮑﺘﺎ ﮐﻪ
در آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ �ﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺗﻘﻠﯿﻞ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی و روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﭘﺮاﮔ�ﺗﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آن ،ﮐﻪ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه
ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ]ﻣﻔﻬﻮم[ ﮐﺸﻮر ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ درﻫﻢآﻣﯿﺰی ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ِ
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎل ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎ؛
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎی »دﺷﻤﻦ« ﺑﻪ دﻻﻟﺖﻫﺎی دﺷﻤﻨﯽِ ﺳﯿﺎﺳﯽ در رواﺑﻂ
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ذﯾﻞ دال ﻣﺮﮐﺰی اوﻟﻮﯾﺖ »ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ« ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺨﺸﺎ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﻧﻬﺎن »ﭼﭗ ﻣﺮﮐﺰﮔﺮا« ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد و ﺑﺨﺸﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻧﻔﻮذ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
دوﻟﺖﻣﺤﻮر در ﺳﻨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺮی ﭼﭗ اﯾﺮان.
در ﺳﺎﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻂﻣﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﯾﮋهای ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﯿﻦ دو ﮔﺰﯾﻨﻪی
ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺘﺒﺪاد ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﭘﯿﺸﺎروی آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؛ از ﻣﻨﻈﺮ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ،آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﺎﺟﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﯾﺎ »ﺣﺮﮐﺎت اﺟﺒﺎری«ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهاش ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
آنﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺖ .ﻧﻔﯽ رﻫﺎﯾﯽﺑﺨﺶ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎذب ،ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
ﴐورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺒﻮر از ﭼﺮﺧﻪی ﺑﺎﻃﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ و درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
اﺳﺘﺒﺪادی و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺪهی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺳﯿﻄﺮه داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ )ﻫﻢﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮ ﴎﻧﻮﺷﺖ آﺗﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ( .ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪی ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺪﯾﻠﯽ اﺳﺖ درﺟﻬﺖ ﺗﻮا�ﻨﺪﺳﺎزی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و رﺷﺪ ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪی آﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺒﺎرزه در ﺟﻬﺖ
ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﻦﺘ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ اﻣﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ،
ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت )ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ( ،ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻮژﮔﯽ
)(۷۰

ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺑﺮاﻧﺪازی
ﻧﻈﻢ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ و ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﻤﺗﺮﮐﺰ و ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻزﻣﻪی اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺤﻮرﯾﺖﯾﺎﺑﯽِ ﺗﻮا�ﻨﺪﺳﺎزی اﻧﺘﻘﺎدی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮدم
در ﻫﻤﻪی ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺣﯿﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی
ﻣﺮدﻣﯽ( و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﺮﺧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﺑﺎﻃﻞ »ﺳﻠﻄﻪوﺳﺘﻢ ،ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﻠﻄﻪوﺳﺘﻢ«
رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮ ْد ِ
واﺟﺪ وﺟﻬﯽ اﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﻣﺤﺮک اﯾﻦ
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺣﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮﯾﺶ و اﻧﺴﺠﺎمﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎیﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .وﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﯾﮏ اﺳﱰاﺗﮋی ﻋﺠﯿﺐ ﻓﺮوﻣﯽﻧﻬﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ درﮐﯽ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎرﺳﺎ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،درﮐﯽ
ﺗﮏﺑُﻌﺪی ،ﻧﻈﺎﻣﯽوار و دوﻟﺖﻣﺤﻮر از ﻣﺒﺎرزهی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﻣﺘﺪاد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﻄﺢ ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ،اﻣﺎ ﻧﻪ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آن( از ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻪ�ﺎﯾﯽ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻮﻋﯽ »وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ« ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻧﻔﻮذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی در
ﺳﭙﻬﺮ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﱰ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻤﱰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺧﻄﺮات
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺳﺎزد و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪﻧﻔﻊ ﮐﺴﺐ اﻗﺘﺪار ﻧﻈﺎﻣﯽ )و ﺑﻪواﻗﻊ ﻓﺮﺑﻪﺳﺎزیِ ﺧﻮﯾﺶ( اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻠﯽ ﻓﴩده در ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ:
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻ رو ﻧﻈﺎم ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐ�ﺑﯿﺶ واﺣﺪ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻮدن ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ �ﻮدی اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ .ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺎﻧﻬﺎدن و ﺗﻌﻤﯿﻖ
اﺷﱰاﮐﺎﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ در دل آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺷﱰاﮐﺎت ﺑﺴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮﻟﯽ و
ﮐﺎﻻﯾﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و )ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ( دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ اﺳﺖ )در ﮐﻨﺎر ﮔﺴﱰش
»ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﴫﻓﯽ« و ﻏﯿﺮه( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ دﯾﻨﺎﻣﯿﺰمﻫﺎی دروﻧﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی آنﻫﺎ را زاﯾﻞ �ﯽﺳﺎزد )ﻧﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ و ﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻟﺰوﻣﺎً ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﱰی را ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﻣﯽﺳﺎزد( .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﯾﺎ ﺗﻀﻌﯿﻒ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺴﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴﱰش ﭘﻮﯾﺎ و ﺳﯿﺎل
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﱰ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ
ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ( ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
)(۷۱

ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺗﻀﻤﯿﻦ �ﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺪﯾﺪهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
وﺟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﯾﺶ دروﻧﯽ
ﺑﺴﻂﯾﺎﺑﻨﺪهی ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺜ�ر در ﺳﭙﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ �ﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ :ﺧﻮاه در ﺷﮑﻞ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪی ﻗﺪرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ
و ﺧﻮاه در ﺷﮑﻞ رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ .ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ در روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﴐورﺗﯽ ﻣﺎدی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﻣﺎ درﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎریﺑﻮدنِ اﯾﻦ ﴐورت و ﺗﻼشﻫﺎی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﺴﻂ ﻣﺪاوم ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی )ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزی داﯾﻤﯽ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻪ ُرﮐﻨﯽ از
اﻗﺘﺼﺎدﺳﯿﺎﺳﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪی ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻃﻮریﮐﻪ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﴏ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ
)رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ  .(۲ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻈﺮی ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻣﺎن ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﻀ�ﻣﯽ
در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽِ ﺳﻠﻄﻪ( و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻼنِ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی( اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
اﻣﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻌﻨﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻤﺑﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ
�ﺎﯾﺪ؛ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آن وﻗﻮع ﻣﮑﺮر ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ
)ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن اﺳﺖ( .در ﻋﻤﻞ ،و در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزوﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻧﻘﯿﺎد ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ و ﻃﺒﻘﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر .از اﯾﻦﻣﻨﻈﺮ ،ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽِ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ١٢٣ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ
)ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ( ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ
اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ« )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ( ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻤﯿﻞ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ )اﻧﻘﯿﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( و ﺗﺪاوم روﻧﺪﻫﺎی ﺣﺎد
اﺳﺘﺜ�ر در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ »رو ﺑﻪ داﺧﻞ« اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻓﺘﺎر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻌﺎﴏ ،ﺳﺘﯿﺰ و واﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﻮازات آنْ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
 .١٢٣اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ در دو ﴎ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺮی ﺣﺎدث و ﺳﯿﺎل و ﻟﺬا ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ.
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در ﮐﺎرﻧﺪ :ﺧﻮاه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاوم رواﺑﻂ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و ﻟﺬا روﻧﺪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ﺧﻮاه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎزی و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪرﻏﻢ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ آﻧﺎن( را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ�ﺎﯾﻨﺪ؛ ﭼﺮاﮐﻪ رﺷﺪ
ﻓﺰاﯾﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی
ﴎﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻤﺴﺎزی و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ )در ﮐﻨﺎر
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﻪ واﮔﺮاﯾﯽ و ﻫﻢﺳﺘﯿﺰی( ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ واﮔﺮاﯾﯽﻫﺎ و ﻫﻢﺳﺘﯿﺰیﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از
ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻫﻢﺳﺎزیﻫﺎ و ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی ﻗﺪرتﻫﺎی
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻘﺶ ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞاﻧﺪ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان دو دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ را ﺑﺮﺷﻤﺮد:
ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﻣﺘﺎﺛﺮ از آﻣﻮزهی »زﯾﺮﺑﻨﺎ-روﺑﻨﺎ« ،درﻣﺠﻤﻮع
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و درﻋﻮض ﻧﻘﺶ آن را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ
از زﯾﺮﺑﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ .دوم -و ﻣﻬﻢﺗﺮ -اﯾﻦﮐﻪ ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﮔﺴﱰهی اﻣﻮر ﺣﺎدث
)ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-
ﺳﯿﺎﺳﯽ( در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی اﻗﺘﺼﺎدﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺳﻨﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ )و ﻓﺮاﺗﺮ از آن( اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ١٢٤ .
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺎﻣﻌﯽ در ﺑﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای ﻓﺮاﭼﻨﮓآوردن ﭘﻮﯾﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﴐورت
ﻣﻬﻤﯽ ﭘﯿﺸﺎروی ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪی راه ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﻧﻈﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺎت آن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر،
ﺑﻪﺑﺎور ﻣﻦ ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎت روشﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داد و ازﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺠﺰا )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد؛ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ روﯾﺪادﻫﺎی اﻧﻀ�ﻣﯽ و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎل در ﺳﭙﻬﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ )ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ روﻧﺪﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﻦﺘ ﺳﻬﻢ ﮔﺴﱰش اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ

 .١٢٤ﺑﻪﺑﯿﺎن ﺳﮑﯿﻦ و آﻟﱪﯾﺘﻮن ،اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪواﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ از دﺷﻮاری ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی در ﺳﻄﺢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻻﯾﻪﻣﻨﺪ وﯾﮋهای ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺳﻨﺘﺰ دﻗﯿﻖ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪدادن آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ( و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮااﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ،ﺗﺎ ازاﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺘﻮان ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﺑﺮای
ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ اﻧﻀ�ﻣﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
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ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ١٢٥ .ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺎﻣﻌﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪون ﺑﺎزﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی دوﻟﺖ و
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در ﺑﺴﱰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﺘﺎﺧ ِﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺎﴏ ،اﺣﯿﺎء و ﺗﻘﻮﯾﺖ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪی آنﻫﺎ در
ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ .ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺎﻣﻌﯽ
در ﺑﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﻧﻈﺮی ﺑﺴﻂﯾﺎﻓﺘﻪای از ﴍاﯾﻂ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ١٢٦ ،ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﻣﺮوزی در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ا َﺷﮑﺎل ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﻧﺤﻮهی
ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﻦﺘ ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮدهداراﻧﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﯾﻌﻨﯽ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ »ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎزی ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر« را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد١٢٧ .
اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺰ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎل اﺳﺘﺒﺪاد و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی آنﻫﺎ در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸﺎروی ﻣﺮدم
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﭼﺮﺧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜ�ر ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻪروﺷﻨﯽ وﺻﻒﺣﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ
ﺑﯽﮔ�ن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻣﺴﺎﻟﻪ .ﺗﻼش اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﺑﺨﺸﺎ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد دو ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ و
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪی ﻫﻢارزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
اﻗﺘﺼﺎدﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪﯾﺎری ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻋﻠﻢ روی ﺑﺎﺳﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺘﺒﺪادی در ﮐﺸﻮری ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان در ﻻﯾﻪی اﻣﺮﺟﻨﺖ )ﺑﺮآﯾﻨﺪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﻻﯾﻪی زﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ رﯾﺸﻪ( ﺟﺎی دارد ،ﮔﻮاﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎری واﻗﻊ در
ﻻﯾﻪی اﻣﺮﺟﻨﺖ واﺟﺪ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻋﻠﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢارز ﻧﺒﻮدنِ اﯾﻦ دو ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ
»ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ ﴍوع ﮐﺮد؟« .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺒﺪادی ﺗﺪاوم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ ْﻢ
 .١٢٥اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﮑﺘﺐ اوﻧﻮ اﺳﺖ )ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﮐﺮﺷﺪه در ﭘﯿﻮﺳﺖ » :۲ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«( .ﺑﺮﻧﻬﺎدهی ﻧﺎﭘﺮوردهی ﻣﻦﺘ ﺣﺎﴐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن در دو ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد :ﯾﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼن و
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ و دﯾﮕﺮی
در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﺮد و ﺳﯿﺎل ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد.
 .١٢٦روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ ﴍاﯾﻂ ﻣﺎدی و روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸﺎروی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺎﻣﯽ ﴐوری ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ
ﯾﮏ اﺳﱰاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ آنﻫﺎ( اﺳﺖ.
 .١٢٧ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺣﺪود  ۲۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﭼﯿﻦ ﻓﺎﻗﺪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اِﺳﮑﺎن ﺷﻬﺮی و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺎرف
ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ در ﴍاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪوی و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮدهﺳﺎزی ﻧﻮﯾﻦ از
ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﴍط ﭘﺎﯾﯿﻦﻣﺎﻧﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺟﺬب ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻣﻊ )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان( ﻫﻢ
روﻧﺪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﺧﺼﻮص ﻣﺨﺘﺼﺎت اﯾﻦ روﻧﺪ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ،ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ ﻧﮏ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
رﯾﭽﺎرد وﺳﱰا» :ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ -ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ارﺿﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ :آﺳﯿﺎی ﴍﻗﯽ در ﭘﺮﺗﻮ روﯾﮑﺮدی
ﺗﺠﺮﺑﯽ« ،ﺑﺮﮔﺮدان :ﺳ� .ق ،.ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۷
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ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی اﺑﮋهی ﻣﺒﺎرزه در دﺳﱰس ﻣﺎ )اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻗﺮار ﻧﺪارد،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد )ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﺑﺮآﻣﺪی از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( از اﺳﺘﺒﺪاد آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦﺣﺎل در ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺴﱰش و ﻋﻤﻖﯾﺎﺑﯽاش
ﺳﻮژهﻫﺎی ﻣﺒﺎرزهای ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮ و ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﺗﺮ را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در
ﺳﻄﺢ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد )و ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزات ﻣﱰﻗﯽ
ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ( .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ
درﺧﺼﻮص ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ )ﻧﮏ .ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ  ،(۲ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺷﺪتﯾﺎﻓﺘﻪی ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺷﺪن »ﻣﺴﺎﻟﻪی اﯾﺮان« ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ درﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار دارد و ﻫﻢ درﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﺒﺎرزات و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ
ﺿﺪﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ .و ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﮐﺎت رﺳﺎﻧﻪای و ﮔﻔﺘ�ﻧﯽ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«،
درواﻗﻊ �ﺎﯾﺶ ﭘﺮﻫﯿﺎﻫﻮ و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ از ﻧﺴﺨﻪی ﮐﮋدﯾﺴﻪای از ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
)ﮐﻪ اﺻﻄﻼح دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﯿﺪن آن »ﺷﺒﻪﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« اﺳﺖ( .ﭘﺲ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻧﺤﻮهی درک ﺧﻮﯾﺶ از اﺳﱰاﺗﮋی ﮐﻨﻮﻧﯽِ ﭼﭗ ﻓﺮﺿﺎً وزﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ درﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﯿﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در
وﺿﻌﯿﺖ و ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺨﺪوﺷﯽ ﮐﻪ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )و ﻧﺤﻮهی
ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ آن( ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه و زﯾﺎنﺑﺎر اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺗﻼشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﻼشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای
ﮐﺴﺐ آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﮔﺎم اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﮐﺴﺐ آزادی در ﻣﻌﻨﺎی اﻣﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺳﺎن ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه
)ﯾﺎ ﻧﻔﯽوﴎﮐﻮبﺷﺪه( در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺒﺪاد و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﻮژهﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮهی
ﺮدم ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻖ
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮه و ﭘﺮاﮐﻨﺪهی ﻣ ِ
ﺣﯿﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﴍاﯾﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،و ﺑﺎ ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزاتْ
ﭘﺮورش ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘ�ﻋﯽ و رﻓﻊ
ﺗﺒﻌﯿﺾوﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪاد و ﴎﮐﻮب ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻟﺬا ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎنِ
ﺳﻮژهی اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات ﺑﻪﻃﻮر ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﴐورت آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻟﺰوم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن آن در اﻫﺪاف
ﻣﺒﺎرزه )و ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺒﺎرزه( آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ١٢٨ .ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی )ﮐﺴﺐ
آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ( ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
�ﯽﺗﻮان ﺑﻪﴏف ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ،ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻠﻤﯽ آن را ﺑﻪ »ﺑﺮاﻧﺪازی« ﺗﻘﻠﯿﻞ داد ١٢٩
 .١٢٨در ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ،ﺧﻄﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻮرشﻫﺎی ﻧﺎن ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﯾﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪی ﻧﺎﮐﺎم ﺑﺎ دﯾﻮار ﴎﮐﻮب ﺑﻪ ﴎﺧﻮردﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .١٢٩ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﻋﱰاﺿﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن )ازﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  (۹۶ﺑﻪ
ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ »ﺑﺮاﻧﺪازی« ،آنﻫﺎ را ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﯽ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯽﺑﺎوری ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﻘﻼب و ﺗﻮان ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﺪ ،درﻋﯿﻦﺣﺎل
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ﺗﺎ ﺳﭙﺲ در ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی« ﻧﺸﺎﻧﺪ )ﮐﻪ �ﻮدی اﺳﺖ از ﺧﻄﺎی ﻣﻬﻠﮏ
ﺑﯿﺮوﻧﯽﺳﺎزی و ﻫﻢارزﺳﺎزیِ دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎراﻧﻪی دو ﭘﺪﯾﺪهی اﺳﺘﺒﺪاد و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ(؛ ﺑﻠﮑﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﴎ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ و دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ .و ﺑﺎور ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺎور ﺑﻪ
اﻣﮑﺎن ﻣﺎدی ﺑﺎﻟﯿﺪن و ﻇﻬﻮر ﺳﻮژهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
* * *
ﭘﯿﻮﺳﺖ  :۱ﻣﺮور ﻓﴩدهای ﺑﺮ ﺳﯿﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻧﻈﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
درآﻣﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮور ﻓﴩده ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ
رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﴩدهای از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ دوم ،ﻣﺮور ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اراﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﺎ اﯾﻦﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اراﯾﻪﺷﺪه از
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﻮع ﺧﻮاﻧﺶ آنﻫﺎ از ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،اراﯾﻪی ﯾﮏ
ﺧﻂﺳﯿﺮ ﻓﴩدهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و وﺟﻮه اﺷﱰاک و اﻓﱰاق آﻧﻬﺎ در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦﻣﻨﻈﻮر ،در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻦﺘ
ﻋﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎرهی ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻧﻈﺮی ِ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛  ١٣٠و در ﺑﺨﺶ دوم )ﻫﺴﺘﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ( ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ از ﻣﻘﺪﻣﻪی
ﮐﺘﺎب »ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«  ١٣١آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ را
ﺑﺮ آن اﻓﺰودهام .ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪی اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﴏﻓﺎً ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رواﯾﺘﯽ ﻓﴩده و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی روﺷﻦ آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ از ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺮی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺎم ﻓﺮاﻫﻢ
ﮔﺮدد ١٣٢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻠﯽ از ﯾﮏ
ﻣﻮﺿﻮع ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺳﺎدهﺳﺎزی ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﮐﺎﺳﻦﺘ از داﻣﻨﻪی
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی و ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آنﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ ( اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮاژﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪی ﻓﮑﺮی و ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻃﯿﻔﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭼﭗ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب  ۵۷و
ﻏﻠﺒﻪی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺣﺎﮐﻢ .ﺑﺮای �ﻮﻧﻪ» :در ﮔﺰارش ﻫﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻪ ﭘﻠﻨﻮم ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻨﻔﻮر و
ﴎﻧﮕﻮنﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ٰرژﯾﻢ ﺷﺎه و ﯾﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪداران و ﻣﺎﻟﮑﺎن در زﻣﺮهی »ﺟﺒﻬﻪی ﺑﺮاﻧﺪازی« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺰب رﻧﺠﱪان ،ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﮑﺎر در راه آزادی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ،ﺣﺰب ﮐﻮﻣﻠﻪ ،ﺣﺰب
دﻣﻮﮐﺮات اﯾﺮان ،و ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻠﻖﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ذﯾﻞ اﯾﻦ ﺟﺒﻬﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﴫه ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺻﻄﻼح ﭼﭗ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
اﺑﺰار و ﻣﻬﺮی ﺑﺮای ﺗﺮور و ﻣﻨﮑﻮبﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺰب ﺗﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺪاﯾﯿﺎن اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺑﻮد«) .ﻧﮏ ﺑﻪ
ﻫ�ﯾﻮن اﯾﻮاﻧﯽ» :ﺻﻮراﴎاﻓﯿﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ؛ ﺷ�رهی ﭼﻬﺎرم  -روﯾﺪادﻫﺎی  ۲۲ﺗﺎ  ۲۸ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۶۰ﺗﺎر�ﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی زﻧﺪان(
130. Vincent Ferraro: Theories of Imperialism.
131. Anthony Brewer, 1980/90: Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey.
 .١٣٢ﻣﻦﺘ دوم ) (Anthony Brewerﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻤﺗﺮﮐﺰ ﻧﺴﺒﯽ آن ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮی ﮐﻪ ﻓﻬﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را در ﺑﺎﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺘﺎب آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮوﯾﺮ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﴏ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻌﺘﱪ
درﺧﺼﻮص ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺷ�ر ﻣﯽرود.
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ﻓﮑﺮی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﮕﺮدد ،ﻧﮑﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﯾﺎدﺷﺪه )ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺨﺶ
دوم( اﻓﺰودهام ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺘﻮن ﻧﻈﺮی دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻓﴩدﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ،ﮐﻮﺷﯿﺪهام ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ رواﯾﺖ
اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﺘﻮن دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ
از ﮔﺴﯿﺨﺘﻪﺷﺪن ﺳﯿﺮ ﻣﻮﺟ ِﺰ اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ،اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎدی ﯾﺎ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﺷﺪهاﻧﺪ.
* * *
پ .۱.۱.روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ :ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
پ - ۱.۱.اﻟﻒ( ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ }ﻣﺜﺎلﻫﺎ{B. J. Cohen, H. Morgenthau :
در اﯾﻦ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻧﻈﺮی ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴏﻓﺎً ﺗﺠﻠﯽ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
و ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﻄﻠﻮب در »وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد«
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ:
»ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﱪﯾﻢ؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﻧﻪ
ﴏﻓﺎً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪان ﻧﯿﺎز
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺧﻮاﻫﺎن آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ و ﺧﻮاه ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ .و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﻣﯿﺮاث ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺗﺎﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻠﺘﯽ
آﻧﮕﻠﻮﺳﺎﮐﺴﻮن ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻧﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ .ﭘﺲ ﺑﻪﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی
ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد ﻧﻪ ﴏﻓﺎ ً ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از وراﺟﯽﻫﺎی ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺣﺰﺑﯽ ،ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی آﺗﯿﻪی ﻣﻄﻠﻮب ﻧﮋادی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ اﻣﯿﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻧﺠﺎم
و ﺑﻪﺑﺎور ﻣﻦ ،اﮔﺮ داﻣﻨﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎیﻣﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ ،در
ِ
وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ از ﮐﺴﺐ
ﺳﻬﻢﻣﺎن از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ آن را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ«] .ﺳﺨ�اﻧﯽ  ١٣٣Earl Roseberyﺑﻪﺳﺎل  ۱۸۹۳در
[Royal Colonial Institute
پ – ۱.۱.ب( ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ }ﻣﺜﺎلﻫﺎC. J. Rhodes, J. R. Kipling, B. :
{Disraeli
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﴐوری اﺳﺖ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺎزارﻫﺎ ،و ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل و
 .١٣٣ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۹۴ﺗﺎ .۱۸۹۵
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ﺻﺎدرات ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت و ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﱰوﭘﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﴐوری اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش رد ﭘﺮرﻧﮕﯽ از ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
و ﻧﮋادیِ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮی ﻏﺮب ﺑﻪﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
»ﻣﻦ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا زاﻧﻮ زدم و ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﻨ�ﯾﯽ دﻋﺎ ﮐﺮدم … و ﯾﮏ
ﺷﺐ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ را
ﺑﻪﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ؛ ]ﭼﻮن[ آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ادارهی ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﻮی
ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪزودی دﭼﺎر ﻫﺮجوﻣﺮج و ﺳﻮءﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دﭼﺎر آن ﺷﺪ … .راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ
�ﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﴎاﴎ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽﻫﺎ
آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ در ﺑﯿﺎورﯾﻢ«] .ﺳﺨ�اﻧﯽ وﯾﻠﯿﺎم
ﻣﮏﮐﯿﻨﻠﯽ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ[۱۹۰۳ ،
پ - ۱.۱.ج( ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻟﯿﱪال }ﻣﺜﺎلﻫﺎ{J. Hobson, J. Angell :
در ﭘﺎراداﯾﻢ ﻧﻈﺮی ﻟﯿﱪال ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻮﻋﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ) (policyاﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺪی ﴐوری از ﴎﻣﺎﯾﻪداری .ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﺛﺮوت ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ )ﻣﴫف
ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه( از ﺳﻮی ﺗﻮدهی ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﻤﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ،ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰشﯾﺎﺑﯽِ
ﻓﺮاﻣﺮزی ،راﻫﯽﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﻦﺘ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﻮح ﺳﻮدﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
درﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﴫف ﺟﺪﯾﺪ ]و ﺑﺴﻨﺪه[ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ،ﺑﺴﻂ
ﻓﺮاﻣﺮزی ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻀﻞ
ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ را ازﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ رﻓﻊ ﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در
ﺧﺼﻮص ﻣﺰدﻫﺎ )ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽﺳﺎزیِ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر
ﮐﻮدﮐﺎن( ،و ﺧﻮاه ازﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪﻫﺎ )ﺟﱪان ﺑﯿﮑﺎری ،ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ(.
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢِ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰاف را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ارزش ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺪﮐﯽ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺎﺟﺮان دارد،
ﮐﻪ ﴎﺷﺎر از ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺮای
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺳﻮدآوری ﺑﺮای
ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﯿﺪا �ﯽﮐﻨﻨﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﴏار ﻣﯽورزﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺳﻮدآور و ﻣﻄﻤﱧ در ﺑﯿﺮون از ﮐﺸﻮر ﺣ�ﯾﺖ
ﮐﻨﺪ «.اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ درﺑﺎرهی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﴏف ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و
ﺟﻨﮓﻫﺎی وﯾﺮانﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ وﻗﺎﺣﺖ دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ دﻏﻞﺑﺎزاﻧﻪای ﮐﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺪرن ازﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻗﻠﻤﺮو ﻗﺪرت ﴎزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
ﮔﺴﱰش دﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﴎراﺳﺖ و ﻣﻌﻘﻮل را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ »ﺑﻪﻧﻔﻊ
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ﭼﻪﮐﺴﯽ؟« ١٣٤ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :ﺑﻪﻧﻔﻊ
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ….ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺪ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪی ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آﻧﻬﺎﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ارزش ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺳﻮد ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺧﻮﯾﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻃﺒﻘﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺳﻮداﮔﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺎن
آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد درآو َرد
ﺗﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ و ﺳﻮداﮔﺮیﻫﺎی ﺳﻮدآور در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﮔﺮدد] .ﺟﺎن ﻫﺎﺑﺴﻦ» ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ :ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ« )[(۱۹۰۲
پ - ۱.۱.د( ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ }ﻣﺜﺎلﻫﺎHilferding, Luxemburg, Kautsky, :
{Bukharin, Lenin
ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از آن رو ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ )(overaccumulation
ﻣﯽﮔﺮدد ١٣٥ .اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪداران را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ� ،ﯽﺗﻮان ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ را
ازﻃﺮﯾﻖ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی ﻟﯿﱪاﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮی ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﺑﯿﺮونﮐﺸﯿﺪن ﭘﻮل از دﺳﺘﺎن ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ )از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻟﻨﯿﻦ( ﭼﻨﯿﻦ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻤﺗﺎﻣﯽ
ﮐﺎری را در دل ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﻟﻨﯿﻦ،
ْ
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﻤﺗﻨﺪ ﺑﺮ ﴎ ﺑﺎزﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺖ.
»ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺸﺎورزی را )ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺑﻪﻃﻮر وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﺪ ،اﮔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ را )ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهی ﻓﻨﺎوری
ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻧﯿﻤﻪﮔﺮﺳﻨﻪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ( ارﺗﻘﺎ
ﺑﺨﺸﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺎزاد ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﻣﯿﺎن �ﯽﺑﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﻏﻠﺐ از
ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺧُﺮدهﺑﻮرژوایِ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،دﯾﮕﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮد؛ ﭼﻮن ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﻧﺎﻣﻮزون و ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻧﯿﻤﻪﮔﺮﺳﻨﻪی ﺗﻮدهﻫﺎ ﴍاﯾﻂ ﺑﻨﯿﺎدی و
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮ ِد ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﴍطﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ

 .١٣٥اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ در ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﺎن ﻫﺎﺑﺴﻦ اﺳﺖ / .ا .ح.

)(۷۹

?134. Cui bono

را ﺑﺮﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺗﺎزﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﺪ،
ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎزاد در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر درﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ �ﯽﺷﻮد )ﭼﻮن اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺗﻨﺰل ﺳﻮدﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺧﻮاﻫﺪ
ِ
درﺧﺪﻣﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻮد( ،ﺑﻠﮑﻪ ازﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
ﺳﻮدﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺰان ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﺴﺐﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه
ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﯿﺎب اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺳﻄﺢ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻧﯿﺰ ارزاناﻧﺪ .ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی
وﺟﻮد ﺷ�ری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪار ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ :در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ راهآﻫﻦ ﯾﺎ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ
اﺣﺪاثﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﺎ درﺣﺎل اﺣﺪاثاﻧﺪ؛ ﴍاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ
]ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ[ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻏﯿﺮه .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺶﺑﺎﻟﻎ ) (overripeﺷﺪه اﺳﺖ و
)ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻘﺮ ﺗﻮدهﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺴﱰی ﺑﺮای ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺳﻮدآور ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ] «.ﻟﻨﯿﻦ:
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ :ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری«[
پ -۱.۱.ه( ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ-روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ }ﻣﺜﺎل{J. Schumpeter :
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰﺷﯽ ﺑﯽﻫﺪف ،و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﴏﻓﺎً ﺑﺮآﻣﻮﺧﺘﻪ از رﻓﺘﺎر
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی »ﺟﻨﮕﺠﻮ/ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ« ) ،(warriorدر ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺑﻮﻣﯽ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﺟﻨﮕﺠﻮ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻓﺎع ]از
ﴎزﻣﯿﻦ[ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﻻﯾﻞ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ
را اﺑﺪی ﺳﺎزد؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ ﺑﺤﺮان ﯾﺎ دﺳﺘﮑﺎری ﺑﺤﺮانﻫﺎ ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪی ﺟﻨﮕﺠﻮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼنﴍﮐﺖﻫﺎ ) (corporate interestsاﺗﺤﺎدی
وﺟﻮد دارد .اﻣﺮوزه ﻋﻤﻮﻣﺎ ازﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ«  ١٣٦ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد،
اﺻﻄﻼﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر آﯾﺰﻧﻬﺎور در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺨ�اﻧﯽاش در ﻣﻘﺎم رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ )ﻧﻄﻖ ﺗﻮدﯾﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ  (۱۹۶۱ -رو ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪزﺑﺎن آورد:
»ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺷﻮراﻫﺎی دوﻟﺖ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ )ﺧﻮاه
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ( از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ِ
ﻗﺪرت ﻧﺎروا و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ وﺟﻮد دارد و
ﻫﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﺎﻟﻘﻮهﮔﯽ ارﺗﻘﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ،
آزادیﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺎ را ﺑﻪﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ]ﺑﺎ
136. military-industrial complex.
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ﺧﻮشﺧﯿﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری[ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰی را دﺳﺖﮐﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻫﻤﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻫﺸﯿﺎر و آﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﻓﺎﻋﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺎ
ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺻﻠﺢﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ و آزادی
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪ«President Dwight David ] .
[Eisenhower, 1961
پ .۱-۲.ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
پ -۱-۲.اﻟﻒ( ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر١٣٧ :
از ﻣﻨﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺎنﮔﺴﱰی
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ؛  ١٣٨رواﺑﻄﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻣﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺎﻣﺪی از اﯾﻦ
ﺟﻬﺎنﮔﺴﱰی ،و ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺪاوم و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ داﻣﻨﻪی
ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜ�ر در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺮاهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﴎﯾﻊ و ﭘﺮآﺷﻮب دورهی
ﮔﺬار از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،اﮐﺮﺜ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺸﱰک ﺑﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری از زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪﺑﻌﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
و ﺳﺎﺧﺘﺎریای را از ﴎ ﮔﺬراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ١٣٩ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در اﺑﺘﺪای ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ اﯾﻦ داﻋﯿﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﮐﻪ
»ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎز ﴎﻣﺎﯾﻪداری« )در دورهی ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ و ﻣﻌﺎﴏاﻧﺶ( دﻗﯿﻘﺎً ﻫ�ن
ﴎﻣﺎﯾﻪداریای ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎ ِل ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺷﺎﻟﻮدهی آن )ﴎﻣﺎﯾﻪ( را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺧﻮاه ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ و ﺧﻮاه آﺷﮑﺎر ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﴎآﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ ١٤٠ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ
ﺧﻮﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ را
ْ
)ازﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ و ﻟﻨﯿﻦ( ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ
 .١٣٧در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر ،از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻃﺮحﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪام )ا .ح:(.
}{Moellendorf 2012}, {Milios & Sotiropoulos 2014}, {Pradella 2014, 2017}, {Magdoff 1970, 1976
 .١٣٨ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﮕﺪاف در ﻣﻘﺎﻟﻪی »ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﯿﭻﮔﺎه
ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زادهﺷﺪن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ آن در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ،ﺑﻪ اﯾﻦ
داﻋﯿﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﻪ :وﻇﯿﻔﻪی ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ )دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ( و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪی وﯾﮋهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎزد و ﺷﺒﮑﻪی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪهای از ﺗﺠﺎرت ،ﻣﺎﻟﯿﻪ ،و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ آزادی ﮐﻨﺶ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻗﻠﻤﺮو دﻓﺎع از ﮐﺴﺐوﮐﺎر آزاداﻧﻪ ،اﺑﻌﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«{Magdoff 1970}.
 .١٣٩در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺧﯿﺮا ً دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻃﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و دﻻﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن را
وﺟﻪ دروﻧﯽِ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل» :ﻣﺎرﮐﺲ ﺳﺘﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺰدی و ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪﺳﺎن ﮔﺮاﯾﺸﯽ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌ�ری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﺳﺘﻢ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ [...] .ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪوی در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪ ،اﺳﺘﻌ�ر و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﴏ ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهای از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮐﺮد.
] [...ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪوی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل اراﯾﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺎمﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدی ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ{Pradella 2017}«.
}140. {Milios & Sotiropoulos 2014
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ﺟﱪان ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻧﺎﺷﯽ از
اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ را ﺷﺎﻟﻮدهی ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺪرن و دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻣﯿﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺧﺼﻮص دﻻﯾﻞ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ
و ﻧﯿﺰ دﻻﻟﺖﻫﺎی اﻧﻀ�ﻣﯽ آن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﻟﻔﺎنْ ﻣﯿﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻤﺗﺎﯾﺰ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اراﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﯽ
از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﺴﻨﺠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻪ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﴐورت ﻗﺎﻧﻮ�ﻨﺪ
آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺷﻮار
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ١٤٢ .
ﯾﮏ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﺎم از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻔﮑﯿﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم )ﭘﯿﺸﺎ-ﺟﻨﮓ( و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
)ﭘﺴﺎ-ﺟﻨﮓ( .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﮕﻦﺳﺎزی
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی درون ﻫﺮ ﯾﮏ از دو دﺳﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﺪان ﭘﯿﻮﻧﺪ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن آرای
اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪ دﻻﻟﺖ دارد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﻞ ﺑﺎران ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻬﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
در دروان ﭘﺴﺎ-ﺟﻨﮓ آﺷﮑﺎرا ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﭘﯿﺸﺎ-ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﱰن در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎرزی ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ اﻧﱰﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل دوم دارد( ١٤٣ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی در وﻫﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﺤﻮری ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو دورهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﺤﻮر ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎ-ﺟﻨﮓ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ
و ﺳﺘﯿﺰ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻗﺪرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﺑﺮ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺴﺎ-ﺟﻨﮓ اﻏﻠﺐ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪی اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ راﺑﻄﻪای
ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺎن دو وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎ-ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎ )در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ
١٤١

 .١٤١اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺶ درﺳﺘﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ را ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﱰﺳﯽ آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺲ( .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺖﮐﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮداﺷﺖ
آنﻫﺎ از روﯾﮑﺮد ﻣﺎرﮐﺲ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺒﻮد{Pradella, 2014}.
 .١٤٢ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ )و ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ( ،اﯾﻦ ﺗﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻟﻮﮐﺰاﻣﱪگ ﻧﯿﺴﺖ .و ﯾﺎ ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ )ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ( ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ �ﯽﺷﻮد{Moellendorf 2012}.
143. Research Unit for Political Economy, 2007: On the History of Imperialism Theory, Monthly Review.
اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏﻫﺎ و ﮐﻤﯿﻨﱰن ،ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی راﯾﺞ ،درﮐﯽ ﺧﻄﯽ از ﺳﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ درﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﻨﱰن )ازﺟﻤﻠﻪ در ﮐﻨﮕﺮهی
دوم (۱۹۱۹/ﺧﻄﻮﻃﯽ از ﻧﻄﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﭘﺴﺎ-ﺟﻨﮓ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎران( ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ / .ا .ح.

)(۸۲

ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ( آﯾﻨﺪهی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ِ
ﭘﯿﺶ روی ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ  ١٤٤و اﮐﺮﺜاً ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ؛ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﯽ و ﺟﻨﮓاﻓﺮوزی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )و ﺑﻌﻀﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﯽ( را ﻋﻨﴫ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻘﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﺴﺎ-ﺟﻨﮓ اﻏﻠﺐ
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﴍح و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ داﻋﯿﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻌﯿﻨﯽ در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ دارﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺘﻮﻗﻒﮐﺮدن ﯾﺎ ﺑﻪﻋﻘﺐﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٤٥ .
اﻓﺰونﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازاﻧﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺘﯿﺰ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﮔﺮﭼﻪ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻘﺎرن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﺎ دﻫﻪی ) ۱۹۵۰اﻋﻼم اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از
ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌ�ری( �ﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اوﻟﯿﻪی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ
اداﻣﻪی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﺪاوم و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪارﻫﺎی واﺑﺴﺘﮕﯽ و اﻧﻘﯿﺎد در ﻓﺮاﺳﻮی ﺳﻠﻄﻪی
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺷﺒﻪ(اﺳﺘﻌ�ری ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛  ١٤٦واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴏﻓﺎ ً ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ﺧﻼﺻﻪ �ﯽﺷﻮد١٤٧ .
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﯿﻒ ﭼﭗ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را
ﻃﯽ �ﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری )ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ( ﭘﯿﻤﻮده ﺷﻮد١٤٨ .
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﭘﺴﺎِ -
ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )در ﻃﯿﻒ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ( ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﻞ ﺑﺎران،
آﻧﺪره ﮔﻮﻧﺪرﻓﺮاﻧﮏ ،اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ،ﺳﻤﯿﺮ اﻣﯿﻦ و آرﮔﯿﺮی اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ .دﻏﺪﻏﻪی اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ
 .١٤٤ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ اﻫﺪاف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی زﯾﺮ را در دﺳﺘﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ (۱ :ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻤﮑﻦ؛  (۲ﻣﺼﻮنﻧﮕﻪداﺷﻦﺘ اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو از دﺳﱰﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
رﻗﯿﺐ ازﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺣ�ﯾﺘﯽ؛ و  (۳ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻠﯽ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻮاه در ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻮاه در ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ{Moellendorf 2012} .
 .١٤٥ﻫ�ن
» .١٤٦درواﻗﻊ ،ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎنْ ﻧﻮاﺳﺘﻌ�ر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺳﺘﻌ�ر ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻫ�ن روﻧﺪی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻬﺎنﺳﻮم ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﴍاﯾﻂ اﻧﻀ�ﻣﯽ دﻫﻪی  ۱۹۵۰ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﭘﻞ ﺑﺎران ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺻﻮری ،در ﻏﯿﺎب ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪواﻗﻊ ﻓﺮودﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﺪاوم
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ«.
Research Unit for Political Economy, 2007: On the History of Imperialism Theory, Monthly Review.
» .١٤٧ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎ ﺑﻪﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺎدر )ﻣﱰوﭘﻞ(
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را
ﺑﺮﻗﺮار ﻤﺑﺎﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﺗﺎ روﻧﺪﻫﺎی
ْ
ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﻨﺪ… ﭘﺲ ،ﭼﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ،ﯾﺎ ﺑﺪون آﻧﻬﺎ«{Magdoff 1976}.
» .١٤٨روﯾﮑﺮد ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻣﻞ درونﻣﺎﯾﻪای از ﻧﻈﺮﯾﻪی زﻣﺨﺖ ﻣﺮاﺣﻞِ
ﺧﻄﯽِ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنْ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﴐورﺗﺎً ﻫ�ن ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ را در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ«.
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ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺠﺮﺑﯽِ ﺳﻄﻮح ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﻮزهی ﻧﻈﺮی »ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ« اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازانِ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،در ﭼﺎرﭼﻮب رﺷﺪ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ راﺑﻄﻪی ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ١٤٩ ،ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ْ
ﴎﻣﺎﯾﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ )ﻣﺎدر( اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﻮزهی دﯾﮕ ِﺮ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﺑﺤﺚﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻧﺤﻮهی ﭘﯿﻮﻧﺪ آرای ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺖﮐﻢ دو
ﺣﻮزهی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ :ﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎرﮐﺲ )ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از اﺳﺘﻌ�ر ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻪرﻏﻢ اذﻋﺎن ﺑﻪ رﻧﺞ و ﺳﺘﻢ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﻌ�ر ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن را ﺑﺮای ﭘﯿﴩﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪدار ْی ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ -از دﯾﺪ آﻧﺎن -ﻣﺎرﮐﺲ )درﮐﻨﺎر رﮔﻪﻫﺎﯾﯽ از
اروﭘﺎﻣﺪاری( درﮐﯽ ﺧﻄﯽ از ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﴐوریِ آن ﺑﺮﻗﺮاری
ﺷﮑﻞ ﻫﻤﮕﻨﯽ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺣﻮزهی دوم ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آنﻫﺎ ﻣﺎرﮐﺲ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﯾﺎ )ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﺎﻟﺐ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻋﴫ ﺧﻮﯾﺶ( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درک ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از ﺧﺼﻠﺖ /ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺟﺐ آن ﺷﺎﻟﻮدهای ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اراﯾﻪ �ﺎﯾﺪ؛
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ِ
درﻋﻮض ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﻠﯽ
)ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو
ﻣﻠﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ را �ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان روﯾﮑﺮد ﭘﺴﺎاﺳﺘﻌ�ری ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻌﯿﺪ ،اﺳﭙﯿﻮاک و ﭼﺎﮐﺮاﺑﺎرﺗﯽ
) (Chakrabartyﮐﻪ ﺑﺮ اروﭘﺎﻣﺪاری ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﺻﻠﯽ
روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﻓﺮاﻧﮏ ،واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ و اﻣﯿﻦ( ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ اروﭘﺎﻣﺪاری
ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺰوی و ﻇﺎﻫﺮاً
ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪه )ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ١٥٠ .ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی
 .١٤٩اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،رﻫﯿﺎﻓﺖ او ﺑﺎ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪی رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻧﺎمﺑﺮده ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد{Moellendorf 2012} .
150. Lucia Pradella, 2017: Marx and the Global South: Connecting History and Value Theory.
ﭘﺮادﻻ در ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪوی در ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :درﺑﺎرهی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪوی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﭘﻮلاش را در اواﯾﻞ دﻫﻪی  ۱۸۵۰ﭘﺮورش داد ،و ﻓﻘﻂ ازﻃﺮﯾﻖ ﻓﻬﻢ ﭘﻮل ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (world moneyﻗﺎدر ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪوی را در
ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﺧﻮﯾﺶ از ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ […].ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﻦﺘ ﺑُﻌﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽِ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ )ﻣﻠﯽ( و ﻓﺮاﻣﻠﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺑﺪوی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی دروﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی »درونﻧﮕﺮ« ) (internalistو
»ﺑﺮونﻧﮕﺮ« ) (externalistاز ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﺧﺖ« .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ{Pradella 2017, 2014} :

)(۸۴

ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
پ -۱-۲.ب( ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
از ﻣﻨﻈﺮ درک ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ١٥١
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ »ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﱰﻗﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،و
آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ از اﺳﺘﺜ�ر ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﻣﻌﺪودی از ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺑﻬﺎی »ﭘﻮﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ« در
ﺑﯿﺸﱰ ﺟﻬﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی روﯾﮑﺮد ﻧﺨﺴﺖ ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﺶﴍطﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﱰ )در ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( را ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻣﻮازات آﻓﺮﯾﺪن
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽای ﮐﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .روﯾﮑﺮد دوم ﺑﺮ آن اﺳﺖ
اﻧﻘﻼب
ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً در اﺛﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ]در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ[،
ْ
ﴐوری ﻣﯽﮔﺮدد .دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو روﯾﮑﺮد ﻋﻨﺎﴏی از
ﺣﻘﯿﻘﺖ وﺟﻮد دارد :ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﻮﺳﻌﻪی
ْ
١٥٢
روﯾﮑﺮد ﻧﺨﺴﺖ ،دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ
ﻟﻨﯿﻦ  ١٥٣و ﻣﻌﺎﴏان وی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮیﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن دﯾﺪﮔﺎه ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﻪواﺳﻄﻪی
ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ ﺧﻮد آن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﴎﺷﺖ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﻠﻂ در آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻪﺳﺎنِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺰدیِ آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﯿﺐ
ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی دارد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿ ْﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮاﯾﺸﯽ )دﺳﺖﮐﻢ در ﻫ�ن ﻣﻘﯿﺎس( ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺛﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﻗﻠﺐ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ از
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ْ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﴍﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ) (efficiencyو
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﴎﻣﺎﯾﻪای ) (capital equipmentﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶﮔﺎﻣﯽ )ﴎوری( ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ از دور
 .١٥١از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪﺑﻌﺪ ﺑﺪﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﻣﻦﺘ )ﺑﻪﺟﺰ ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ-اﻧﺘﻘﺎدی( ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻦﺘ زﯾﺮ اﺳﺖ:
Anthony Brewer, 1980/90: Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey. pp. 16-24.
 .١٥٢درک ﻣﺎرﮐﺲ از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ و ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﭘﯿﺎﻣﺪ آن را ﴏﻓﺎً ﺑﻪ رﺷﺪ
»ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه« ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ داد .در ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ / .ا .ح.
» .١٥٣ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﻘﺶ دوﮔﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه و واﺑﺴﺘﻪ اﯾﻔﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری آن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارد و
ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ ﺳﺎزد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ از ﯾﮏﺳﻮ ﭼﭙﺎول و ﺗﺎراج ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺗﴪﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻠﻖﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ درﺟﻬﺖ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ«{Research Unit for Political Economy}.
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ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﺬب ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ،
ﴍﮐﺖﻫﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪﺳﺎزیِ ﺳﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺪﯾﻦﺳﻤﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺳﻮدﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺴﻂوﮔﺴﱰش ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎزﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﺪ .در ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﺳﺘﺜ�ر ﻃﺒﻘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﺎﻟﻮدهی ﻗﻬﺮ و اﺟﺒﺎر ﻓﺮا-اﻗﺘﺼﺎدیایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋ�ل ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﯿﺎﻣﺪی از اﯾﻦ
داری ﻧﺴﺒﺘﺎً اﯾﺴﺘﺎ و ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﻋﺮف و رﺳﻮﻣﺎت
وﺿﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪ ْ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎزاد )ﻗﺎﺑﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری( ﺑﻪ ﻣﺠﺎری ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﻂوﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری داﯾ� ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ )ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ،زﻣﯿﻦ و ﻏﯿﺮه( را
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﺴﺘﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزانﺗﺮ ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﻣﺪار ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﮐﺎر ارزان
ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰهی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ.
در رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ )در ﺑﯿﺎﻧﯽ اﺟ�ﻟﯽ و ﻧﺎدﻗﯿﻖ( ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺨﺴﺖ در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻣﻌﺪودی ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ؛ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ازﻃﺮﯾﻖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ]ی اﻗﺘﺼﺎدی[ در آن
ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﴐورﺗﺎً ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﭼﯿﺰی از ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ( .از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻮق ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ آﻏﺎزﮐﺮدن ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻬﺎن ،ﮔﺴﱰش
ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎ ْن در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﴍﮐﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺧﯽ زودﺗﺮ از
دﯾﮕﺮان ﴍوع ]ﺑﻪ دوﯾﺪن[ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﮐﺴﺐ ﻫﺮ اﻣﺘﯿﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﻪﻫﺰﯾﻨﻪی دﯾﮕﺮان ،اﻣﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺣﺎدث اﺳﺖ١٥٤ .
روﯾﮑﺮد دوم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﻦ روﯾﮑﺮ ِد ﺑﺪﯾﻞ ﮐﻪ رﺷﺪ و ﮔﺴﱰش ]آﻏﺎزﯾﻦ[ آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﺪرﻓﺮاﻧﮏ و واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺷﮑﻞ
 .١٥٤ﻧﺸﺎندادنِ اﯾﻦﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭼﻨﯿﻦ درک ﻫﻤﮕﻨﯽ در ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل �ﯽﮔﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ
در ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦﺘ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻫﺮﺣﺎل ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﴏی ﮐﻪ از ﺳﻨﺖ ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﭼﻨﺎن ﻧﻈﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻌﺎدلﮐﺮدنِ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽِ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻧﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ( ﻣﻨﺠﺮ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺧﺎص
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺑﺎزارﻫﺎ و ﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻌﯿﻦ در ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ :ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮدﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻠﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﮑﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺗﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ
درونزاد در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﺼﻠﺘﯽ ﺗﺼﺎدﻓﯽ از آن«A. Callinicos, 2007: Does capitalism need the }.
 .{state systemﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ در ﮐﺘﺎب »ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی :ﭼﻬﺎر اﻟﮕﻮ و ﯾﮏ روﯾﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎدی« )ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮوغ
اﺳﺪﭘﻮر( و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺪاوم ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﻮزون دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺑﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦﺧﺼﻮص
ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﮐﺴﺐ ﺳﻮدﻫﺎی وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﱰوﭘﻞ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاوم
روﻧﺪی ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی آن را »ﭼﺮﺧﻪی ﺧﻮشﯾُﻤﻦ« ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ / .ا .ح.
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ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻣﻠﺖ-دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﴏﻓﺎً اﺟﺰای ﻣﻮﻟﻔﻪایِ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﴏﻓﺎً ﺑﺎ
راﺑﻄﻪی وﯾﮋهای ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻌﺮﯾﻒ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺳﻮد در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽِ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﮐﻪ در آن ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺜ�ر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﻣﱰوﭘﻞ ) (metropolisﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ) ،(coreاﻗ�ر ) (satellitesﯾﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن را ازﻃﺮﯾﻖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻮد ﯾﺎ ﺧﺮاج ) ،(tributeازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ،ﯾﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﱰل اﻧﺤﺼﺎری
ﺑﺮ ﺗﺠﺎرتْ اﺳﺘﺜ�ر ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ]ﻣﻤﺘﺎز[ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﺪﯾﻮن ﮐﺎرﮐﺮدﺷﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜ�ر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻋﻼﯾﻖ وﯾﮋهای در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ
وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﯾﮏ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻗﻬﻘﺮای اوﻟﯿﻪ  ١٥٥ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪی اﺳﺖ از ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﻟﮕﻮی ﺧﺎﺻﯽ از وﯾﮋهﮐﺎری ) (specializationو اﺳﺘﺜ�ر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن .درون ﻧﻈﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از »ﮐﻨﱰل ﮐﺎر« ) (labour controlﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ :ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ،ﮐﺎر
ﻣﺰدی ،ﺑﺮدﮔﯽ ،و ﻏﯿﺮه .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽِ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﺜ�ر در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴏﻓﺎً ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽِ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه )آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد( .در اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد ،ﺑﻪﺑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺷﺪه ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﺶﴍط ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﺑﺪﯾﻊ و
ﮐﯿﻔﯽ در ﺳﻄﺢ و روشﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ �ﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ،
و ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﺜ�رﺷﺪهی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ و »ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ«  ١٥٦در ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ دو روی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ
ﺳﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ِ
اﯾﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ دارﻧﺪ .در دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ،
ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻌﺪودی ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻓﺮآﯾﻨﺪی از
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽﺳﺎزیِ ﴎﻣﺎﯾﻪ ١٥٧ ،ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮔﺴﱰش ﯾﺎﻓﺖ :ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﻣﺘﻮاﻟﯽ
ﺗﺤﻮل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﻋﻄﻒ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ و دﯾﮕﺮی آﻏﺎز ﺻﺎدرات
ﺑﺰرگﻣﻘﯿﺎس ﴎﻣﺎﯾﻪ )و ﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼﺳﯿﮏ ،از دﯾﺪ
ﮔﻮﻧﺪرﻓﺮاﻧﮏ و واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦﻟﺤﺎظ از آنوﻗﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺳﺎﺳﺎً ﺑﯽﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏْ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را در ﴍاﯾﻄﯽ ﭘﻮﯾﺎ و در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﯾﻨﺎن
ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﻧﻈﺎم اﺳﺎﺳﺎً اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺜ�ر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ درﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﮐﺮد .اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪهایﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﺜ�ر ﻫﻢ در
155. original backwardness
156. Development of underdevelopment.
157. Internationalization of capital.
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درون ﻣﻠﺖﻫﺎ و ﻫﻢ در ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ )ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ]ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ[ در اﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ و
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻤﺗﺎﻣﺎً ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻧﻔﻮذﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﻄﺢ دﻗﯿﻖﺗﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎده ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی روش
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﻧﻈﻢﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺮیِ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼح »ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ« ) (underdevelopmentﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع روﯾﮑﺮدی
ﮐﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در روﯾﮑﺮد ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﱰ ِ
ادف
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﱰادف ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪی اوﻟﯿﻪای از ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﮔﻮﻧﺪرﻓﺮاﻧﮏ و ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺰوی را �ﯽﺗﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ازﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎیﮔﺮﻓﻦﺘ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮودﺳﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﻢ ،ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻤﯽ در اﯾﻦﺑﺎره وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻦ را در ﮐﺪام دﺳﺘﻪ ]ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ[ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﯿﻢ؛
و ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ دﭼﺎر ﴎدرﮔﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ اﺻﻄﻼح ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ
را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮم؛ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ را ﺑﻪ�ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﻣﺎرﮐﺲ در آﺛﺎر ﻧﻈﺮی اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻤﺗﺎﻣﺎً ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .او
ﺑﻪﺷﯿﻮهای ﺗﺎﺣﺪی ﮐﻤﱰ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ ) (less formalﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺴﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
درون ﯾﮏ ﻣﻠﺖ-دوﻟﺖ ﻣﻨﻔﺮد ﭘﺮداﺧﺖ ١٥٨ .اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮای ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺶ از
ﻫﺮﭼﯿﺰ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﭼﺎرﭼﻮب اوﻟﯿﻪای ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آن اﺳﺘﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎرهی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن
 .١٥٨اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺪری زﻣﺨﺖ و ﺳﺎدهﺳﺎزاﻧﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻟﻮﭼﯿﺎ ﭘﺮادﻻ در آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﺧﻼف آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .او
ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ از ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در
اﻗﺘﺼﺎدﺳﯿﺎﺳﯽ آدام اﺳﻤﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌ�ری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ دروﻧﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎرﮐﺲ در
اﻣﺘﺪاد اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺮﮐﺎﻧﺘﻠﯿﺴﺘﯽ ،ﺟﻮاﻣﻊ اروﭘﺎﯾﯽ را ﻧﻈﺎمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻌ�ری ﺗﻘﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را در ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺘﺎر
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ] .ﭘﺮادﻻ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺎرﮐﺲ در رﺷﺘﻪﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﴩﯾﻪی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﻨﺘﴩ ﮔﺮدﯾﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ
از دﯾﺪ او ﻏﺎرت و ﺳﻠﻄﻪی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﳌﺎن ،ﻧﻘﺾ ﴏﯾﺢ ﺗﻌﻬﺪات ،دﺳﺘﮑﺎری اﺳﻨﺎد ،ﺗﻮﻃﺌﻪﭼﯿﻨﯽ ،اﺟﯿﺮﮐﺮدن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و
ﻏﯿﺮه ﺷﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﺶ و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از اﺿﺎﻓﻪﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻌ�ری ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻬﺎد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :دوروﯾﯽ ژرف و ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ ذاﺗﯽ ﻤﺗﺪن ﺑﻮرژواﯾﯽ وﻗﺘﯽ
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻋﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪی آن ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهی ﻣﺤﱰﻣﺎﻧﻪای ﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ]ﻤﺗﺪن ﺑﻮرژواﯾﯽ[ ﻋﺮﯾﺎن راه ﻣﯽرود )ﻣﺎرﮐﺲ(؛ ﺗﺒﺎﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﺠﻤﯿﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد )ﻣﺎرﮐﺲ(؛ ﺑﺮادری ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﻮﻋﻈﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮان آزاد ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﺳﺘﺜ�ر ﺟﻬﺎنﺷﻬﺮی
) .(cosmopolitan exploitationﻧﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺛﺮوﻤﺗﻨﺪ ﺷﻮد )ﻣﺎرﮐﺲ(.[«.
ﭘﺮادﻻ ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻓﺮازﻫﺎی دﯾﮕﺮی از آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺲ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل» :ﺑﺮدهداری ﻫ�نﻗﺪر ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دارد ،ﮐﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت…  /ﻣﺎرﮐﺲ«( اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری ﺑﺮدهداری ﭘﻬﻨﻪی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در ﺗﮑﻮﯾﻦ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺸﮕﺎم در ﻣﺴﯿﺮی ﮔﺎم ﻧﻬﺎد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﺮوزیِ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ  / .ا .ح .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ{Pradella, 2017} :
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ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ وی ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺘﻢﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﱰﻗﯽ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آ ْن ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺑﻌﺪی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎ
ﻧﻬﺎده ﺷﺪ.
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺑﺴﻂ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪ درون ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪای ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺴﱰش داد ١٥٩ .او ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﻄﯽ دو ﺗﻮﺿﯿﺢ زﯾﺮ را ﭘﯿﺶ ﻧﻬﺎد:
ﯾﮑﯽ اﯾﻦﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ از ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺰﻣﻦ »ﺗﺤﻘﻖ« ] ١٦٠ﻣﺘﺤﻘﻖﺳﺎزی ارزش[ رﻧﺞ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت؛  ١٦١درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ در
ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه را ،ﮐﻪ در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺑﺎزﻃﺮح ﻣﯽﮔﺮدد» ،ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ« ] ١٦٢ﻣﴫف ﻧﺎﺑﺴﻨﺪه[ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ )ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﺑﻪﻃﻮر
دﻗﯿﻖ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد( و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ اﻧﮕﺎرهی »ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ«
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ١٦٣ .ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺴﻂ
و ﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎ ِر ارزان ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ او را درﺳﺖ ﻣﯽداﻧﻢ .در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﴏﻓﺎً ازﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎزاری
�ﯽﺗﻮان ﺑﻪ درون اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی »ﻃﺒﯿﻌﯽ« )و ﻏﯿﺮﺑﺎزاری( ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ازﻃﺮﯾﻖ
اﻋ� ِل زور آنﻫﺎ را ]ﺑﻪروی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار[ ﮔﺸﻮد.
ﺟﺎن ﻫﺎﺑﺴﻦ ،ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺮور دﯾﺪﮔﺎه وی درﺑﺎرهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از آنرو در اﯾﻦ
ﻣﻦﺘ ]»ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ«[ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب او  ١٦٤ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ از ﻣﻘﻮﻟﻪی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد )ﭘﯿﺶ از رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ( .درکودرﯾﺎﻓﺖ او از »ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ«،

159. Rosa Luxemburg, 1913: Die Akkumulation des Kapitals.
ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻨﯿﺎدیای ﮐﻪ ﴎﺷﺖ�ﺎی ﻧﻈﺎم
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞِ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﻘﻂ در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ
ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎرﮐﺲ ،در ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘ�ﻋﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی واﺣﺪ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﱰی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ وی ﻣﻨﺘﴩ ﮔﺮدﯾﺪ )»ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ«( اﯾﻦ اﯾﺪه را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ
ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘ�ﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ]ﻣﺴﺘﻘﻞ[ درک ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﺎ ً ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﺘﺼﺎد واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .وی در ﮐﺘﺎب »اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ« ،ﺑﺎ ﺑﺴﻂ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی واﺣﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﻨﺪ{Milios & Sotiropoulos}.
160. realization
 .١٦١ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر رﻗﺎﺑﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاوم ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﴫف
ﻟﺰوﻣﺎً ﺑﻪﻫ�ن ﻣﯿﺰان رﺷﺪ �ﯽﯾﺎﺑﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ارزش اﺿﺎﻓﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،وی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ارزش اﺿﺎﻓﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ،در درون ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ{Moellendorf 2012} .
162. under-consumptionism
 .١٦٣ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻫﻢ در ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﭘﺴﯿﻦاش ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )و روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﯾﺶ( ،ﻋﺎﻣﻞ »اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ« را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک
ﺑﺴﻂ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺬارد و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﻮد را ﺑﻪﺟﺎی آن ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ{Milios & Sotiropoulos} .
164. John A. Hobson, 1902: Imperialism: A Study.
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اﻟﮕﻮوارهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ١٦٥ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻮرش ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎ-اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ  ١٦٦در اﻧﺘﻬﺎی
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی اﻧﺤﺼﺎرات ﭘﯿﻮﻧﺪ داد؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪهای در آﺛﺎر
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ درﺑﺎرهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪل ﺷﺪ.
ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﺎن اﺻﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ) ١٦٧ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺪاد( .آﻧﺎن آﺛﺎر ﺧﻮﯾﺶ را درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﯾﺎ
درﺧﻼل آن ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآوردﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﻣﺎرﮐﺲ،
ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺲ را ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺣﺬف داﯾﻤﯽ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ،ﮔﺮاﯾﺸﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ اﻧﺤﺼﺎر
اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﴐورت ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﯾﺸﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ،ﻫﺠﻮم آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﮐﻪ
ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن ﺳﺘﯿﺰﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﺳﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ
ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺮ ﺷﺎﻟﻮده)ﻫﺎی( ﻣﻠﯽ ،و ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ �ﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺘﺎﺑﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﺟﻬﺎن را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ  ١٦٨در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻧﻈﺮی ،اراﯾﻪی ﻣﻔﻬﻮم »ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ« ) financial

 .١٦٥ﻫﺎﺑﺴﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و رﺷﺪ ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎرات اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .او در ﻫﻤﯿﻦراﺳﺘﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ-اﻧﺒﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﮐﻢﻣﴫﻓﯽِ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﮕﯿﺰهی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪی اﻧﺤﺼﺎری ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻠﯽ
اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮔﺮاﯾﯽِ ) (protectionismدوﻟﺖﻫﺎ را اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮔﺮاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪﻣﻮازات رﺷﺪ ﻧﻔﻮذ اﻧﺤﺼﺎرات ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ و اﺿﺎﻓﻪﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد{Moellendorf 2012} .
166. inter-imperialist rivalry
 .١٦٧ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۲۴در ﺑﺎزﻧﮕﺮیاش ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )در اﺛﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ«( از روﯾﮑﺮد
ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ و روﯾﮑﺮد ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺤﻮری »اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ
ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ .درﻋﻮض ،اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ را ﭘﯿﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ راﻧﻪی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰش ﻓﺮاﻣﺮزیِ آن،
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻧﺮخ ﺳﻮد و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ راﻧﻪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻬﻢ و ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ و رﻗﺎﺑﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﴏﻓﺎً ﺑﺎ ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪور ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .درواﻗﻊ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ در اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪش ،ﺑﻪ
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر در
آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ« ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﮔﺮدد .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻠﯽ آن )در ﮐﺸﻮر ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﱰی را ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
J. Milios and D. Sotiropoulos, 2014: Revisiting the Classical Theories of Imperialism: From
“Underconsumption” in “Global Capitalism” to the “Imperialist Chain”, Spectrum Journal of Global Studies
Vol. 6, N.1.
168. Rudolf Hilferding, 1910: Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus.
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 (capitalﺑﻮد ١٦٩ :ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺑﺎﻧﮑﯽ ) financial
 (capitalدر ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ )ﻣﺮﺗﺒﻂ( .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﺳﻦﺘ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ �ﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺣ�ﯾﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﺑﺮ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ازﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﺑﯿﺸﱰِ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻫ�وردی
ﺑﯿﻨﺎ-اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در اﺛﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮورش داد ،اﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪاش ﭘﻮﯾﺶ دروﻧﯽِ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻮد ]ﻧﻪ ﺳﺘﯿﺰ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ[١٧٠ .
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ را ﺑﺎ ﺟﺎیدادنِ آن درون ﺑﺎﻓﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧﺖ؛ ١٧١
ﺑﺎﻓﺘﺎری ﮐﻪ در آن دو ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻠﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ )(finance capital؛ و دﯾﮕﺮی ﺷﺘﺎبﮔﺮﻓ ِﻦﺘ ﮔﺴﱰش ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺷﺪنِ آن در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽِ واﺣﺪ .ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺲ،
ْ
ِ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن »ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﻣﻠﯽ« ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد؛  ١٧٢ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺗﺼﺎﺣﺐ و اﻟﺤﺎق
ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪﺳﺎن اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﱪدﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ١٧٣ .
ﺟﺰوهی ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎرهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ از ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی وی ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮده و درﻋﻮض
ﻋﻨﺎﴏی از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎﺑﺴﻦ را در ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪﺳﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ )ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻧﺤﺼﺎر( درک ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی
ﺳﯿﺎﺳﺖ ) (policyﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺟﻨﺒﻪای از
رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﻧﺤﻮهی ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﴎدرﮔﻤﯽ و اﺑﻬﺎﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ
 .١٦٩ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻔﻬﻮم »ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ« ) (finance capitalو ﭘﯿﻮﻧﺪزدن ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ،
ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻫﻤﻮار ﮐﺮد .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم از آنرو ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
از آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻌﺎرف ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻏﻠﺐ
ﺣﻮزهای ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰد ﻫﺎﺑﺴﻦ(.
ﻣﺸﺨﺼﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای وامﻫﺎی ﮐﻼن ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺪی از ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰد
اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرگ و ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻦﺘ
داﻣﻨﻪی رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ{Moellendorf 2012} .
 .١٧٠ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺼﺎدره و ﻣﻠﯽﺳﺎزی اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ{Moellendorf 2012} .
171. Nikolai I. Bucharin, 1914/15: Imperialismus und Weltwirtschaft.
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ دو ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪاﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،و دﯾﮕﺮی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﺤﺼﺎرات در اﺛﺮ رﺷﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ ﺳﻮدﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﻧﺤﺼﺎری.
}{Moellendorf 2012
 .١٧٢ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺤﺼﺎری اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻮﻣﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺣ�ﯾﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻮﻣﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﻮﻣﯽ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﯾﺎ ﺣﺬف رﻗﺒﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎزل و ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ) (dummingﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ{Moellendorf 2012} .
 .١٧٣ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪدار ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ{Moellendorf 2012}.
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ﻣﻮﻟﻔﺎن )ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﮐﺎرﺑﺴﺖ روزﻣﺮه( واژهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ رو ِ
اﺑﻂ
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜ�ر ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻤﺗﺎم و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﻨﮓ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ
دﻻﯾﻞ ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ )ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺮخ ﻧﺰوﻟﯽ ﺳﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺷﻮد ،و ﯾﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدد( ﻧﯿﺰ ﴎدرﮔﻤﯽﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ .درﻣﺠﻤﻮع ،ﺟﺰوهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی آن ﻧﯿﺴﺖ١٧٤ .
اﺛﺮ ﭘﻞ ﺑﺎران  ١٧٥ﺣﺎوی ﻧﻘﻄﻪی ﻋﻄﻔﯽ در ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻮد .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ،از ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺎ ﻟﻨﯿﻦ ،اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی
ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎران اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﴎﻧﻮﺷﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘ�ﯾﺰی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی آنﻫﺎ در
دورهﻫﺎی ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل وی ،اﻧﺤﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﺳﺎزیِ ﺑﺮونداد
) (outputو ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰول ]ﻧﺮخ[ رﺷﺪ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻄﺢ ﺑﺮونداد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺳﻮدﻫﺎی اﻧﺤﺼﺎریِ ﺑﺎﻻ ]ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻧﺤﺼﺎری ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ[ ﺳﻄﺢ ﻣﴫف ﮐﺎرﮔﺮان را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد؛ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﻤﺒﻮدی ﻣﺰﻣﻦ در
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ )اﯾﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫ�ن اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎﺑﺴﻦ اﺳﺖ( .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ،
»ﻣﺎزاد« اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺸﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﱰ آن
)در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮد( ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺬب
ﻣﺎزادﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪه را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ١٧٦ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺼﺎر ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری از ﻧﯿﺮوی
 .١٧٤ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﺶ در ﺑﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ در ﺟﺰوهی »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری« ﻣﻨﺘﴩ ﮔﺮدﯾﺪ ،از
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ« ﺑﻬﺮهی زﯾﺎدی ﮔﺮﻓﺖ )در ﮐﻨﺎر آﺛﺎر ﻫﺎﺑﺴﻦ و ﻫﯿﻠﻔﺮدﯾﻨﮓ و ﻏﯿﺮه( و درواﻗﻊ،
ﺑﺮداﺷﺘﯽ آزاد و ﺳﻨﺘﺰی ﻓﴩده از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ درﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
دﺳﺘﺎورد ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ
در اﯾﻦ اﺛﺮ آﻣﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﯿ�ﯾﺸﯽ دادهای ]ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ[ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری اﻗﺘﺼﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺰ اراﯾﻪی ﺗﻠﺨﯿﺼﯽ از
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻧﻈﺮی درﺑﺎرهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮد ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺪﻣﻪاش اﯾﻦ اﺛﺮ
را »ﺟﺰوه«ای »ﻋﺎﻣﻪﻓﻬﻢ« ﺑﺮای ﻃﺮح »ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ« ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ آن ﺗﺪارک ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺪﯾﻦﻃﺮﯾﻖ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻣﻨﻔﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖ
»ﻏﯿﺮﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ« ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ »ﺑﯿﻦاﳌﻠﻞ دوم« را زاﯾﻞ ﺳﺎزد .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺛﺮ ﻟﻨﯿﻦ،
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی وی ﻋﻠﯿﻪ اﻧﮕﺎرهی »اوﻟﱰا-اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« )ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ( و ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم »اﴍاﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻮﺟﺐ آن
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﯿﻊ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﮐﺎﺋﻮﺗﺴﮑﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ
دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻣﻘﺪسﺳﺎزی اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ارﺗﺪوﮐﺲ ،رﺷﺪ و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻧﻈﺮی ﻣﺒﺤﺚ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ادﺑﯿﺎت ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﺲ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺟﺰوهی ﻟﻨﯿﻦ ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ در ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﺮادی را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻟﻨﯿﻦ �ﯽﺳﺎزد )ﭼﺮا ﮐﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺼﺪی ﻧﺪاﺷﺖ( ،ﺑﻠﮑﻪ روﯾﻪی ﻣﻘﺪسﺳﺎزی آﺛﺎر ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن در ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ) .ﻧﮏ .ﺑﻪ(Brewer, 1990, p. 116-7 :
175. Paul Baran, 1957: The Political Economy of Growth.
Baran, P. and Sweezy, P., 1966: Monopoly Capital.
 .١٧٦درواﻗﻊ ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،درک ﺑﺎران ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺎ-
ﺟﻨﮓ دارد ،اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺘ�ﯾﺰ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺎران آن اﺳﺖ ﮐﻪ وی اﺛﺮات و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮوج ﻣﺎزاد ﴎﻣﺎﯾﻪ )ﺳﻮدﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری( ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﺮاف و ﮐُﻨﺪی روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﯿﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﻋﺰﯾﻤﺖ
ﮔﺴﱰش ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪ{Moellendorf 2012} .
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ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای رﮐﻮد ) (stagnationﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ و ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ .وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻣﺮﺣﻠﻪی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﺗﻮﻟﯿﺪ و
درآﻣﺪ »ﮔﺮﻓﺘﺎر« ) (frozenﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ً
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و رادﯾﮑﺎل در دﻫﻪﻫﺎی  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰اﮐﺮﺜا ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪدار ْی ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪی »ﺟﻬﺎن ﺳﻮم« ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی
»ﭘﯿﺮاﻣﻮن« واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﻣﺮﮐﺰ« ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻫ�ن ﺧﻂ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
»ﻧﻈﺮﯾﻪی واﺑﺴﺘﮕﯽ« اﺳﺖ .ﮔﻮﻧﺪرﻓﺮاﻧﮏ ﭼﻬﺮهای ﻣﺤﻮری در ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ
ﺑﻮد ١٧٧ .ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﻓﺮاﻧﮏ از ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﺒﺎدﻟﻪی اﻧﺤﺼﺎری و
اﺳﺘﺜ�ر ،ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ وارد ﮐﺮد آن
اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺧﻮاه در ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﻨﺎﻣﯿﺰم ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺧﻮاه ]در ﺗﻌﯿﯿﻦ[
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آن ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻘﺪ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ آرای واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ١٧٨
اﺳﺖ.
١٧٩
ﺳﻤﯿﺮ اﻣﯿﻦ در اراﯾﻪی ﺑﺮداﺷﺘﯽ از اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ از
 .١٧٧ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺗﻀﺎد ﯾﺎ ﺗﻨﺶ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ) (expropriation/appropriationﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ردﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ،ﺧﻠﻊﯾﺪ )ﺳﻠﺐﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ زورﺳﺘﺎﻧﯽ( و
ِ
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ از ﺳﻮی ﴎﻣﺎﯾﻪی اﻧﺤﺼﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ؛ دوم ،ﻗﻄﺐﺑﻨﺪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﱰوﭘﻞ
و اﻗ�ر ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ؛ و ﺳﻮم ،ﺗﺪاوم و ﻓﺮاﮔﯿﺮﺑﻮدنِ ﴎﺷﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری.
زﻧﺠﯿﺮهی ﺧﻠﻊﯾﺪ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎزاد ﴎﻣﺎﯾﻪ ،داﻣﻨﻪی وﺳﯿﻌﯽ دارد و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد :از دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﱰوﭘﻞ ،ﮐﻪ وﺟﻮد و ﻋﻤﻞﮐﺮد ﺣﻠﻘﻪی آﺧﺮی ،ﻣﺴﺒﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ
ﺣﻠﻘﻪی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﺎﺻﺒﺎﻧﻪ )و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺐﻣﺎﻟﮑﯿﺖ( از ﴎآﻏﺎز ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﱰش ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی
ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از دﯾﺪ ﻓﺮاﻧﮏ ،راه رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻗ�ری از ﭼﺮﺧﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﱰوﭘﻞ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ{Moellendorf 2012}.
 .١٧٨واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهی ﺧﻠﻊﯾﺪ ) ،(expropriationﮐﻪ از درون ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی
ﻣﺮزﻫﺎی آن اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ »ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ« ) (world-systemﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮔﺮدد ،ﭼﻮن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﺎر واﺣﺪی در درون ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺎدﻻﺗﯽ ﺑﺎزار وﺟﻮد دارد .او ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ :ﮐﺎﻧﻮن ) ،(coreﻧﯿﻤﻪﭘﯿﺮاﻣﻮن ) ،(semiperipheryو ﭘﯿﺮاﻣﻮن )) .(peripheryﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اول و ﺳﻮم
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﱰوﭘﻞ و اﻗ�ر در رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻓﺮاﻧﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ( .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﯾﻔﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎروﯾﮋهی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،ﺻﺪور ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎزﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )(low-wage products؛
ﻧﯿﻤﻪﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎری ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﺗﺮی از دﺳﺘﻤﺰد اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار داﺧﻠﯽاش را ﺧﻮد
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ؛ و ﮐﺎﻧﻮن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﺎﻻﺳﺖ ،و
درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻫ�ﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﮏ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﺎﻧﻮن ،ﮐ�ﺑﯿﺶ از ﴎآﻏﺎز ﺗﮑﻮﯾﻦ آنْ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎزا ِد ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه از ﻧﻮاﺣﯽ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن و ﻧﯿﻤﻪﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻪﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﻘﯿﺎدآﻣﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ{Moellendorf 2012} .
179. Samir Amin, 1970/74: Accumulation on a World Scale.
ﺳﻤﯿﺮ اﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮاﻣﺮزی ﴎﻣﺎﯾﻪ را ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺰوﻟﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ را ﻇﻬﻮر اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﮐﮋدﯾﺴﻪ /ﻣﻌﻮج ) (distorted economiesدر ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او اﯾﻦ ﮐﮋدﯾﺴﯽﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﯿﺎﻣﺪی از اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺑﺪوی ﴎﻣﺎﯾﻪ ) (primitive accumulationﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪﺑﺎور اﻣﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ از
ﺟﻨﺲ ﻫ�ن ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻇﺎﳌﺎﻧﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری )راﻧﺪن اﺟﺒﺎری ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺎرﻣﺰدی ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
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ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ .اﺳﺘﺪﻻل وی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻤﱰ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداری ،اﻟﮕﻮﯾﯽ از وﯾﮋهﮐﺎری
) (specializationرا ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی آﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد.
رواﯾﺖ اﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮﯾﻪی واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﴏﯾﺤﯽ ﺑﺎ »وﯾﮋهﮐﺎری ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ«  ١٨٠را
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦِ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎناش را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻣﻬﻢ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺑﺎرآوری ) (productivityدر
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎروﺷﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ؛ و اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺖ او از ﻧﻈﺮﯾﻪی واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻫ�ﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اﯾﻦ ﻧﺤﻠﻪ ،ﺣﺎوی ﻋﻨﺎﴏی از رﻫﯿﺎﻓﺖ »ﮐﻢﻣﴫﻓﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ.
١٨١
ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ درﺑﺎرهی »ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ« ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﮔﺸﻮد .ﻫﻢ واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ
و ﻫﻢ اﻣﯿﻦ در اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن و
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﻈﺮی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮی )و ﯾﺤﺘﻤﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر( ﺗﻮﺳﻂ
اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ .او ﻧﯿﺰ ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﺳﺘﺜ�ر ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ در اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮی او ﻣﺎزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ،ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت در
ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ١٨٢ .ﯾﮏ ﻣﻮﻟﻔﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎرﮐﺲ درﺑﺎرهی اﻗﺘﺼﺎد
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﺎم و ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی »ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ِ
ﺗﻮﻟﯿﺪ«
ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی آن اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮی
ﺑﯿﻦ ﺳﭙﻬﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺮﻗﺮار �ﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﻦ
ﻗﻤﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻓﺮض اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺗﺤﺮک دارد ،ﺣﺎل آنﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺖ ١٨٣ .اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی وی آن اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ وی ﺑﻪﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟ�ﻋﺘﯽ و ﺳﻠﺐﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از آﻧﺎن( ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮن و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪودهی ﺗﯿ�رداری اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻣﯿﻦ
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻫﻢﺑﻨﺪی ) (disarticulationاﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﮐﻪ ﴏﻓﺎً ﻣﱰادف ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺴﺠﺎمِ ) (coherenceدروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮐﺮﺜ ﻣﺒﺎدﻻت
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻼن ) (agentsاﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻼن داﺧﻠﯽ و ﻋﺎﻣﻼن ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ آن اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﺎزاد ﺑﻪﺳﻮی ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﺎﻧﻮن )ﻣﺮﮐﺰ( اﺳﺖ .اﻣﯿﻦ راه رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻫﺪف ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺴﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی »ﺧﻮدﻣﺪار« ) (autocentricدر ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ازﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺳﻮدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ{Moellendorf 2012} .
180. unequal specialization
181. Emmanuel, A., 1969/72: Unequal Exchange: A Study of the Imperialism of Trade.
 .١٨٢اﻧﺪﺷﯿﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ و اﻟﮑﺲ ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﺿﺎﻓﯽ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﮐﺮد
اﻧﺤﺼﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦﺧﺼﻮص ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ وزن ﺑﯿﺸﱰی دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﻮدﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرآوری ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺳﻮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮک ﭘﻮﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﯽﮔﺮدد«{Callinicos 2007} .
 .١٨٣اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در دو ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺎدﻟﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ

)(۹۴

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی )اﻟﮕﻮی وﯾﮋهﮐﺎری ،ﺑﺎرآوری ،ﻣﺰدﻫﺎ( را ﺗﻮﺿﯿﺢ �ﯽدﻫﺪ .ﺑﯽﮔ�ن اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ
ﺳﻬﻢ ﻣﻔﯿﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ او داﻋﯿﻪای ﺑﯿﺶ
از اﯾﻦ دارد.
در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺷ�ر دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎصﺗﺮی ﻫﻢ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺣﻮل ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮاﻧﮏ-واﻟﺮﺷﺘﺎﯾﻦ و روﯾﮑﺮد
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽﺷﺪهی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ١٨٤ .ﯾﮏ ﺣﻮزهی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪی ﻣﻌﺎﴏ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺪاوم ]ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ[ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮐﺮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ِ
ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽِ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪی از آن .ﺣﻮزهی ﻣﻬﻢ
دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ،ﺣﻮل ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ دوﻟﺖﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در دورهی ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﻓﺮض راﯾﺞ ﻧﺰد اﮐﺮﺜ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﺳﺎن ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد؛ و اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ )اﮔﺮ ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻄﻠﻖ( ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻤﺗﺎﻣﺎ ً ﻓﺮودﺳﺖﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت دارد و
ﺧﻮدﺗﻘﻮﯾﺖﮔﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻢاﯾﻨﮏ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺠﺎرب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ :ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﴎﯾﻌﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از
ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ اﮔﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺴﺘﺎ ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﻧﺮخ ﺳﻮد در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
)ﻫﻤﺴﺎنﺷﺪن( دارد ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﺮخﻫﺎی ﺳﻮد ﯾﮑﺴﺎن ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦﺻﻮرت
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺳﻄﺢ ﻣﺰد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪی اول(؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻪی اول ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان
ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮای واردات ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیِ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ .از دﯾﺪ اﻣﺎﻧﻮﯾﻞ دو راه ﺑﺪﯾﻞ ﺑﺮای ﺧﺮوج از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ وﺟﻮد دارد :ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ژرﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دارای دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ را ﺟﱪان �ﺎﯾﻨﺪMoellendorf } .
{2012
 .١٨٤ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮِﻧﺮ ) (Brennerو وارن ) (Warrenاراﯾﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﻘﺪ »ﺑﺮﻧﺮ« ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ .او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻤﺗﺎﯾﺰﮔﺬاری ﺑﯿﻦ
ﻣﺎزاد ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺎزاد ﻧﺴﺒﯽ ،اﯾﻦ داﻋﯿﻪی ﻣﺤﻮری ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻪﻫﺰﯾﻨﻪی
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،را ﺑﻪﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ .اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮﻧﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎزاد ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم رﺷﺪ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﱰ در ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن( اﺳﺖ )ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺎم
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﮐﻪ در آن اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﮐﺎر ،ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎزاد ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ( .اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ داﯾﻤﯽ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﴫ
ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻠﺐﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ) (dispossessاز اﻗﺸﺎری از ﻣﺮدم و وادارﺳﺎﺧﻦﺘ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش »آزاداﻧﻪ«ی ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎرﺷﺎن اﺳﺖ؛ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﺮکﻫﺎ و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺎﻣﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری )در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ( ﺑﯿﺶ از انﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎزاد از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ
داﯾﻤﯽ ﺑﺎرآوری ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ» .وارن« در ﻣﻮاﺟﻬﻪی اﻧﺘﻘﺎدیاش ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺎرﮐﺲ از ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﱰﻗﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری )ازﺟﻤﻠﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌ�ر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻫﻨﺪ( ،ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزد .ﺑﻪﻃﻮرﺧﻼﺻﻪ ،از دﯾﺪ وی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ از انﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ اﺳﺖ ،در ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪهای ﻣﱰﻗﯽ اﺳﺖ{Moellendorf 2012} .
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ﺟﻬﺎنِ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ درﺑﺎرهی ﭘﻮﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮی اﺳﺖ  .[...] ١٨٥ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان روﻧﺪ
ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪﴍح زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در دورهی ﻣﺮﮐﺎﻧﺘﻠﯿﺴﺘﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک آن اﺳﺖ،
ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺶاز ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ِ
ﺗﺠﺎرت راه
ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺮ دوره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد،
دور ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﺠﻤﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊِ آن ،ﻫﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﻫﻢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎری
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺎﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدﻧﺪ .اروﭘﺎ از آن رو ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺑﺪلﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻮد .در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ،ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ اروﭘﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻧﻘﺶ آن در
دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎزی ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿ ْﺪ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪ :ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﮑﻞﻫﺎی
)ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی( اﺳﺘﺜ�ر از ﺑﯿﺮون )آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻮارﮐﺮدنِ
زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی آﺗﯽ )آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷ�ﻟﯽ(.
ِ
درﺣﺎل ﻇﻬﻮر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﯾﮏ دورهی ﮔﺬار ﺑﻮد؛ درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽِ
ُﺳﺴﺘﯽ داﺷﺖ و درﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺎﻟﯿﺪه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﺪی دوﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ،
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﭘﻮﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪداری در اروﭘﺎ
و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷ�ﻟﯽ ،ازﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﯿﻦآوردن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ روی ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ از اﻧﺤﺼﺎرات ﻣﺮﮐﺎﻧﺘﻠﯿﺴﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪﻣﻮازات
اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﮓﺗﺮی اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ از
اﻣﺘﯿﺎزی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪرﻏﻢ ارﺗﻘﺎی ﻣﺪاوم ﺑﺎرآوری ،ﺳﻄﺢ ﻣﺰدﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد .درﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻤﺗﺎﻣﯽ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ
ﺧُﺮدﮐﻨﻨﺪه )در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗ ْﺮ در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ]ﺳﻄﺢ ﻧﺎزﻟﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ[ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ �ﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ]ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ[
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در دﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ و ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺗﺠﻤﯿﻊ
 .١٨٥ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﺑﺮای ﮔﺴﱰش ژرفﺗﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ »ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« اﺳﺎﺳﺎ ً
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را از ﺑﻄﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪیﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎرهی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر روﯾﮑﺮد ﺳﻄﻮح ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ در
ﻣﮑﺘﺐ اوﻧﻮ-ﺳﮑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﻣﻨﻈﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ درک ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﴐورﺗﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﺎﻟﯿﻨﯿﮑﻮس در اراﯾﻪی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ از
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺎن ﺗﻼﻗﯽ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ]رﻗﺎﺑﺖ[ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
درک ﮔﺮدد .وﻟﯽ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺷﮑﺎل رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﱪد آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ«{Callinicos 2007}.
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ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺪان داﺷﺖ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎنِ ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه  ١٨٦ﻧﯿﺰ اﺛﺮ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در دورهی ﴎﻣﺎﯾﻪداری رﻗﺎﺑﺘﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی
داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪی اﻧﺤﺼﺎری ،ﺑﻪواﺳﻄﻪی ادﻏﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،و ﺑﺎ روﺗﯿﻦﺳﺎزیِ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ،
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دروﻧﯽﺳﺎزیِ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارد .ﴍﮐﺖﻫﺎی ﻣﺪرنِ ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻓﻨﺎوری
را ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺳﻄﻮح
دﺳﺘﻤﺰد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .در دورهی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﻫﺰﯾﻨﻪایِ ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽِ ﺗﺜﺒﯿﺖﺷﺪه ،از ﻫﺮ دو ﻟﺤﺎظ ]ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ[
از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻨﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎری ﺑﻪ ﮐﻮﭼﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪی
دارای ﻣﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ دارد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﻪی
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد١٨٧ .
اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﺴﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪنِ
ِ
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻌ ْﻪ رﻗﺎﺑﺖ را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﻄﺐﻫﺎی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﺬف ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺳﺎن ،ﺗﻮدهی ﻋﻈﯿﻤﯽ از
ﻣﺮدم ﺟﻮاﻣﻊ درﺣﺎ ِل ﺻﻨﻌﺘﯽﺷﺪن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻋﺎﯾﺪی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ِ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪﻣﺤﻮ ِر  ١٨٨ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﯿﮑﺎریِ
ﭘﯿﺎﻣﺪ آنْ ﺳﻄﺢ
دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ِ
ﭘﯿﺶ رو ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻧﺎﻣﺘﻮازن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ زﯾﺎدی دارد.
* * *

)  deliverersدر ﻣﻌﻨﺎی( 186. specialized services and suppliers
 .١٨٧ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﯾﺮاﺳﺖﻫﺎی اول و دوم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺳﯽ و اﻧﺪی ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ / .ا .ح.
188. Capital-intensive methods

)(۹۷

ﭘﯿﻮﺳﺖ  :۲ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
درآﻣﺪ :از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﴎﻣﺎﯾﻪدار ْی ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و
ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﺎﻧﻪی آن ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ،ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺰادی ﺑﻪﻧﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺑﺰار ،ﭘﯿﺎﻣﺪ و �ﻮدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ دروﻧﯽ
ﮔﺴﱰشﻃﻠﺒﺎﻧﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو اﯾﻦ ﮔﺴﱰشﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ
ﻣﯽرود .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰاره ﻗﺪری ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﯽ
ﺷﻌﺎری و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻏﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ:
پ .۲-۱.درآﻣﺪی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﺧﻮدﮔﺴﱰی« ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،در ﺳﻄﺢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮔﺴﱰش ﻗﻠﻤﺮو ﭘﻮﯾﺶ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽواﺳﻄﻪ در داﯾﺮهی
ْ
ﻣﻨﻄﻖ ﴎﻣﺎﯾﻪ �ﯽﮔﻨﺠﻨﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﭼﺮﺧﻪی ارزشاﻓﺰاﯾﯽ را
در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻧﻪ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ ﺗﺴﻠﻄﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ارزشاﻓﺰاﯾﯽ دارد )ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﮑﯿﻦ
آن را ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارزش ﻣﴫﻓﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ( ١٨٩ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
روﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ دوﻟﺖ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت و ﺳﻠﻄﻪی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی آن
اﺳﺖ .ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮا و ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت و
ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ رواﺑﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎری )از ﺟﻤﻠﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ(
اﺳﺖ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻤﺗﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺎل آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .در ﺳﻄﺢ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ �ﻮد اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ،
ﺳﻄﻠﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺳﺖ )ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارد( .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﮔﺴﱰش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ ﺟﺪا از ﮔﺴﱰش
ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺑُﻌﺪ ﺳﻠﻄﻪی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑُﻌﺪ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﺑﻪﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻼوهﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ و ﺳﺘﯿﺰ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی رﻗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽِ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی دروﻧﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ »ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه«
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .ﭘﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻤﻞ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ )در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ( ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ )(internationalization of the state؛
و اﯾﻦ ﻫ�ن ﺑُﻌﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
»ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻮل ﴎﻣﺎﯾﻪداری
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای
ﺗﺎﺑﻊﺳﺎزیِ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻤﺗﺎﻣﯽ
 .١٨٩ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎ ﺳﮑﯿﻦ» :ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ روﯾﮑﺮد اوﻧﻮ-ﺳﮑﯿﻦ؛ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﻣﺎس ﺳﮑﯿﻦ«
)ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم(؛ ﺑﺮﮔﺮدان :م .ﻋﺒﺎدیﻓﺮ ،ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ.۱۳۹۶ ،
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ﺷﮑﻞﻫﺎی آن ﺷﯿﻮهی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﱰاﺗﮋیﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﻌﺎﴏ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮی ]ﭘﺎﺷﻨﻪی
آﺷﯿﻞ[ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺋﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ  ١٩٠اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮنِ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﺪ«١٩١ .
ﭘﺲ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎری از ﮔﺮاﯾﺶ دروﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﱰشﯾﺎﺑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﯾﺎ وﺟﻬﯽ ﴐوری از ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ ﮔﺴﱰشﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﻫ�نﻃﻮر
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺠﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﻤﻞ ﺗﺤﻘﻖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺪاوم آن ،و ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺪی از آن )در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ
درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ،ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی وﺟﻮدیِ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪی ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﻪی
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺟﺢ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ دو ﺳﺎزوﮐﺎر ﻫﻢﺑﺴﺘﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﯾﮋهای در
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪنِ ﴎﻣﺎﯾﻪداری داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی:
»درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻬﻦ دارد ،ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻠﻮغ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘ�ﻋﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات )و ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آﻧﺎن(
ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻬﻤﯽ از اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺎریای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺖ .اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﭘﯿﺸﺎﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﴎاﴎ
ﺟﻬﺎ ْن ]ﻣﺴﺘﻘﯿ�[ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺎزار ﻧﺎﺑﻮد ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی
آنﻫﺎ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺑﺎزاری ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اروﭘﺎی
ﻏﺮﺑﯽ را ﻫﻤﻮار ﮐﺮد«Magdoff 1976, Imperialism withouth } .
{Colonies
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﯾﮋه از ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم و در ﻧﯿﻤﻪی
دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻬﺎدﯾﻦ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ:
»ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ازﻃﺮﯾﻖ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ،
ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی
190. International capitalist class alliance
191. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt.
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ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪهای در آنﻫﺎ دارد .اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ازﻃﺮﯾﻖ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »ﺳﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﺳﺎزی و اﻣﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« )،( ١٩٢UNRRA
ﻃﺮح ﻣﺎرﺷﺎل ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ
واﺷﻨﮕﻦﺘ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ«{Magdoff1970, New Imperialism}.
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ در ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺮاﻣﺮزی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﻠﻄﻪ و اﺳﺘﺜ�ر ،و ﻫﻢ در
ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻣﻮازﻧﻪی ﻗﻮا ﻣﯿﺎن ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اول و دوم ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﭘﺪﯾﺪهای
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﺟﺎیﮔﯿﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب
واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻠﯽ )ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻮد ﺳﺎزوﮐﺎر ﻓﺮااﻗﺘﺼﺎدیِ  ١٩٣ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺪرن �ﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ( ،در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﯿﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺠﺰا ،رﻗﺎﺑﺖﺟﻮﯾﯽ و ﺳﺘﯿﺰ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد؛
ﺣﺎدﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ ،روﯾﺎروﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻄﺢ
ﺗﻮﺳﻌﻪی اﺟﺘ�ﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻬﺎن »ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ« را
ﺑﻪ اﺑﮋهی ﺳﻠﻄﻪی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻓﺰآﯾﻨﺪهی
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ در اﺑﻌﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد؛ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﻌﻤﯿﻖ
ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎ در دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﺎری ﮔﻔﺘﻪی رزا ﻟﻮﮐﺰاﻣﺒﻮرگ را ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ:
»ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻟﯿﱪال ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ از ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی را در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﻗﻠﻤﺮو رﻗﺎﺑﺖ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ،اﻋﺠﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻧﺎب.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻮق را ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻔﺖوﺳﺨﺖ از ﺟﻨﺒﻪی دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺸﻮﻧﺖ زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن وﺟﻬﯽ ﮐ�ﺑﯿﺶ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺤﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ.
ﴍاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﭘﯿﻮﻧﺪی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﻪی اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎﺧﺖوﺗﺎز ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻨﻬﺎ ازﻃﺮﯾﻖ ﻣﻼﺣﻈﻪی
ﺗﻮاﻣﺎن اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ«{Luxemburg} ١٩٤ .
ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه )و ﺑﺎزﻧﺪه( در ﻫﻢﺳﺘﯿﺰیﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪایﺳﺖ ﮐﻪ
)192. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA
 .١٩٣ﻓﺮااﻗﺘﺼﺎدیﺑﻮدنِ ﻣﻘﻮﻟﻪی ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺗﺎرﯾﺦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداری
در ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﻮل دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺪرن ﺑﻮده اﺳﺖ.
194. Rosa Luxemburg, 1910: The Accumulation of CaPital (New York: Monthly Review Press, 1964), p. 452.
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در آنﻫﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﯾﺎ ﻫﻢﺳﺎز ِی ﭘﺎﯾﺪار وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﻣﻮارد،
ﺑﺮﺗﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﯾﺎ زور ﻋﺮﯾﺎن( ﻣﻨﻄﻖِ ﻣﻨﻄﻖﻫﺎ ﯾﺎ اﺑﻄﺎلﮐﻨﻨﺪهی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﻄﻖﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﻫﻤﻪ،
ﺧﻄﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی را ﴏﻓﺎً ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری اﯾﺴﺘﺎ در ﺧﺪﻣﺖ
ﯾﮏ ﻫﺪف ﮐﻼنﺗﺮ ﯾﺎ ﴏﻓﺎً ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ از ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻼنﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و از دﻻﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺪاوم و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺧﻮد ﻣﻠﺰوﻣﺎت و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آنﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﭘﻮﯾﺶﻫﺎی
اﺟﺘ�ﻋﯽ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ﮐﻪ ازﻗﻀﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻬﺮهی اﻣﺮوزی ﺟﻮاﻣﻊ و
وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،وﻗﻮع دو ﺟﻨﮓ
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﮔﺴﱰهی ﻓﺠﺎﯾﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽﺷﺎن
ﺟﻬﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آنﻫﺎ ﭼﻨﺎن
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﮔﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﴩ ﻣﻌﺎﴏ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺪار آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﱪﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای ﺑﴩﯾﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد؛ وﻟﯽ ازﻗﻀﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪاﻧﺪازهی دﻻﻟﺖﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ )و
ﺟﻨﮓ اول ﺟﻬﺎﻧﯽ( ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺟﻮاﻣﻊ را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﮑﺮد؛
ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ و ﴎوران ﺑﻌﺪی ﺟﻬﺎن ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﻓﻨﻮن و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ و ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖﻫﺎ ﴏف ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻮل ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ،
ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﻧﺒﺎﺷﺖ زرادﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺪارک زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و آﻣﻮرﺷﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه،
و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎدی ﺧﯿﻞ اﻧﺒﻮه ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
دوم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺳﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪ ﮐﻪ در آن دهﻫﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رخ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزی دارد و درﺳﺖ ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد .ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ در ﺟﻬﺎن
اﻣﺮوز ﴏﻓﺎ ً اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ آن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﮐ�ﺑﯿﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﭼﺮﺧﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻪﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ اﺛﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎﺧﻦﺘ داﻣﻨﻪی ﺑﺤﺚ و اﻧﻀ�ﻣﯽﺗﺮ ﮐﺮدنِ آن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ )دورهای ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ( و ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﯿﺮوی ﻫﮋﻣﻮن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .در اﻣﺘﺪاد آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻼنﺗﺮ ،ﺧﻮد ﻃﯽ ﻫﻔﺘﺎدﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهای را اﯾﺠﺎدﮐﺮده اﺳﺖ و در اﻣﺘﺪاد اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎروﯾﮋهﻫﺎ ،ﭼﻪ ﺧﻮدوﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﺎر ،ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮازﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﻌﺮوف ﻫﺮی ﻣﮕﺪاف
)(۱۰۱

)اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ (۱۹۷۰ ،ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ از اﯾﻦ دادهﻫﺎ و
ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮات ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ آﻧﻬﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺎمﺗﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در
ﻧﻈﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ آن ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺪ روﯾﮑﺮد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« ،ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.
* * *
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪی ﻓﺪرال دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﴎاﴎ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺨﺶ ِ
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .درواﻗﻊ از ﺳﺎل  ۱۸۰۰ﺗﺎ  ،۱۹۳۹ﺑﻪﺟﺰ دﻫﻪی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﮐﻮد ﺑﺰرگ ) ،(۱۹۳۰-۱۹۳۹ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪی ﻓﺪرال در ﻫﯿﭻ
دﻫﻪای ﮐﻤﱰ از  ۵۴درﺻﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺖ دﻫﻪ از اﯾﻦ دورهی  ۱۴۰ﺳﺎﻟﻪ،
ﺑﯿﺶ از  ۷۰درﺻﺪ از ﺑﻮدﺟﻪی ﻓﺪرال ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ١٩٥ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﭘﻮﯾﺶ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی )و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ( ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺮوج اﻗﺘﺼﺎدی-
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺒﻮد؛
ﺑﻠﮑﻪ ﴏﻓﺎً ﺑﺮآﻣﺪی اﻧﺒﺎﺷﺘﯽ ]ﺗﺠﻤﯿﻊﯾﺎﻓﺘﻪ[ از ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰی ﯾﺎﻓﺖ.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺑﺪلﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﻫﮋﻣﻮن ،ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺠﺰا
و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه را از ﴎ ﮔﺬراﻧﺪ :اﻟﻒ( دورهای ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن واردﮐﻨﻨﺪهی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮد و در ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ داﺷﺖ؛ ب( دورهای ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻ و
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﴍوع ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮد و ﻃﯽ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷ�ری
از ﻏﻮلﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ؛ و ج( دورهای ﮐﻪ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﺪ و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری )ﺻﺪور ﴎﻣﺎﯾﻪ( ،ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ،و ﺑﺎﻧﮏداری در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ؛ و ﺿﻤﻨﺎ در ﻫﻤﯿﻦ دوره دﻻر ﺑﻪ ارز ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺒﺎدﻻت ارزی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ١٩٦ .
ﺟﻬﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻪﺳﻮی ﺑﺪلﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﮔﺬار ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﯽﺣﺪوﺣﴫ ﺑﺎ دو ﭘﺪﯾﺪهی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد :اﻟﻒ( ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ )و ﴎﮐﻮب( ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﻬﺎر و
ﴎﮐﻮب ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی آزادیﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد رﻫﺎﺳﺎزی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ از
195. Magdoff, H., 1970: Militarism and Imperialism. p. 2.
196. Magdoff, 1970: Militarism and Imperialism. p. 3.
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واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؛ و ب( ﺑﺴﻂ ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮﮐﺮدن ﺧﻼء
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻧﺰول ﻗﺪرت اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ژاﭘﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ داﻣﻨﻪی ﻧﻔﻮذ آنﻫﺎ در
آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ١٩٧ .
اﻓﻮل اﺳﺘﻌ�ر و ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﻌ�ری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻈﯿﻢ را ِ
ﭘﯿﺶ روی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﻗﺮار داد
ﺗﺎ دﻓﺎع از ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی
ﮐﻼنﴍﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را از ﻣﻨﺎﻓﻊ وﯾﮋه و ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﻋﴫ ﻃﻼﯾﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺑﻪاﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﯾﻨﮏ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽِ »زﻣﺎن ﺻﻠﺢ«
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﮔﺴﱰهی وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﻬﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ
اﺳﺖ١٩٨ .
ﺑﯽﮔ�ن ،ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﴎﺳﺎمآور ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻓﻨﺎوراﻧﻪی
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰِ ادوات و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ )ازﺟﻤﻠﻪ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﻮاﭘﯿ�ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ( .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن ﻃﺒﻌﺎ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽِ اردوی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ .اﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺑﻪﻫﻤﺮاه
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ﻫﺰﯾﻨﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم ﺷﺒﮑﻪی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺠﺎرت و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻏﯿﺎب ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﴐوری اﺳﺖ ١٩٩ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی
اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺒﺎرزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺣﻔﻆ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ
ِ
ﻣﻠﺰوﻣﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﱰوﭘﻞ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﮐﻨﺎر
ﮔﺴﱰش ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﴎاﴎ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣ�ﯾﺖ از ﻃﺒﻘﺎت
ﺣﺎﮐﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ) ٢٠٠ .اﯾﻦ ﺣ�ﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ دﻻر ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و اراﯾﻪی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ/ﺑﻮﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺰونﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺟﻠﺐ و ﺣﻔﻆ وﻓﺎدری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ وﻟﯽ
ﻏﯿﺮﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎد آزاد ،اﻣﺘﯿﺎزات دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﻄﺎء ﻣﯽﺷﻮد(.
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت )ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦداران
ﺑﺰرگ ،ﺗﺎﺟﺮان ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ،و ﺑﺎﻧﮏداران( ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ درﺟﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﴎﻣﺎﯾﻪ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﱰوﭘﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ ،از ﻗﺪرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮ
197. Ibid., p. 5.
 .١٩٨ﺣﺘﯽ در دورهی ﻣﻌﺮوف رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﺣﻔﻆ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات )اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ( ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهای
در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
 .١٩٩از ﻫﻤﯿﻦرو ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺑﺮﻋﻬﺪهﮔﺮﻓﻦﺘ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً در آن
ذیﻧﻔﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره از ﺣ�ﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ) .و ﺑﺎز ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در ﯾﮏﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﺑﺮای ادای ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰی در اﯾﻦ ﭘﺮوژهی ﻣﺸﺎﺗﺮک ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ(.
200. Ibid., p. 6.
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ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ و ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻈﻢ اﺟﺘ�ﻋﯽ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﺋﺘﻼفﻫﺎی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﴍاﯾﻄﯽ ،و
ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب اﺟﺘ�ﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﺧﻮاه ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪی ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاه ﺑﺮای ﻣﻬﺎر
ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت درون ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ،و ﺧﻮاه ﺑﻪﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺑﺮﻫﻪی ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ )و ﯾﺎ ﺗﻮاﻣﺎن ﻫﺮ دوی اﯾﻦﻫﺎ(٢٠١ .
اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﮐﻨﱰل ﺑﺎﻗﯽ ﺟﻬﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺪار
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ( را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﴎﺷﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻣﺮوزی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻪدﺳﺖدادن ﺗﺼﻮری از اﺑﻌﺎد
ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺑﻄﻪی ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل )ﺑﯿﮑﺎری( در
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﺳﻪرﺑﻊ اول ﺳﺎل  ،۱۹۶۹ﻫﺸﺖﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰارﻧﻔﺮ در ﭘﯽ ﮔﺴﱰش
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ ) ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ۱٫۳ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی اداری وزارت دﻓﺎع و  ۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ(.
اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎً اﯾﻦ  ۸٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎل در اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر �ﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺮخ
ﺑﯿﮑﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ  ۱۴٫۳درﺻﺪ )ﻣﻌﺎدل  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ( ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺳﺎل  ۱۹۳۷ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺑﯿﮑﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )در ﺳﺎل  ۱۹۳۱ﯾﻌﻨﯽ دوﻣﯿﻦ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺲ از آﻏﺎز رﮐﻮد ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری  ۱۵٫۹درﺻﺪ ﺑﻮد( ٢٠٢ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ �ﯽﺷﻮد؛ در ازای ﻫﺮ ﯾﮏ دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪی دوﻟﺘﯽ ﴏفﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ۱ ،ﺗﺎ
 ۱٫۴دﻻر ﮐﺎﻻ در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺮک ﭼﺮﺧﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن )ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ -ﯾﮏ دﻻر-
و ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎرآوری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺘﯽ در ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﯾﻢ٢٠٣ .
ﻣﺴﻠ�ً ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽِ ﴏفﺷﺪه در اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﻦﺘ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺑﻌﺎد و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ در دورهی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم
ﴐوری اﺳﺖ :ﻧﻘﺶ ﯾﮕﺎﻧﻪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﻦﺘ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
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ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﺎن ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ذﮐﺮ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻣﺪار اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽرود .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
�ﻮﻧﻪی ﻣﺘﺎﺧﺮ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺣ�ﯾﺖ داﯾﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﴫ و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﻣﴫ و ﭘﺲ از آن
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ.
202. Ibid., p. 8.
 .٢٠٣اﮐﻨﻮن روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺟﻨﮓ ﯾﻤﻦ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﻤﻪی رﺳﻮاﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﴎﺳﺨﺘﺎﻧﻪ )ﺣﺘﯽ ﺑﻪﻗﻤﯿﺖ وﺗﻮﮐﺮدن ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪی
ﺑﺎزدارﻧﺪهی ﮐﻨﮕﺮهی �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن( ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ،ﴐورت ﺣﻔﻆ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ از آﻧﻬﺎ ،و ﺑﺪﯾﻦﻃﺮﯾﻖ در رﺷﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری در آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ ﻧﻘﺶ وﯾﮋهی
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻏﻮلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺎﻟﯽ؛ ﻧﻘﺶ ﻧﯿﺮوی
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﯿﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻔﻆ دﻻر ﺑﻪﻋﻨﻮان ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ؛ ﻧﻘﺶ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ در اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺶ اﻗﺘﺼﺎدی در ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ٢٠٤ .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ،دﺳﺖﮐﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدیای ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ را از ﭘﺎراداﯾﻢ ﻧﻈﺮی ﺧﻮد ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،از واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز
ﺑﺴﯿﺎر دور ﻣﯽاﻓﺘﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻘﯿﻘﺖ درﺑﺎرهی ﻣﻌﻀﻼت و
ﺧﻄﺮات ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺶ روی ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ٢٠٥ .
* * *
ﻣﮕﺪاف در ﻓﺮازی از ﻣﻦﺘ ﻓﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﴐوری درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی
اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .اﯾﻦ داﻋﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼً درﺳﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻣﮕﺪاف ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ را ﻣﻔﻬﻮمﭘﺮدازی ﮐﻨﺪ ،ﮔﺎم ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮ�ﯽدارد .اﻟﺒﺘﻪ او ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ �ﻮﻧﻪی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺪرت ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﴐورت ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً او اﺷﺎرات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ )ﺑﺴﻂ( ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ وﺛﯿﻘﯽ
ﺑﺎ ﺑﺤﺚ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﴐ دارد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎی ﻣﮕﺪاف را در رﻫﯿﺎﻓﺖ
ﻋﺎمﺗﺮی درﺑﺎرهی ﻧﻘﺶ اﻣﺮوزی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺳﻄﻮح ﺳﻪﮔﺎﻧﻪی ﺗﺤﻠﯿﻞ در ﻣﮑﺘﺐ اوﻧﻮ-ﺳﮑﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﱪﯾﺘﻮن و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ
ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ آن ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ارﺗﻘﺎی
داﯾﻤﯽ آﻧﻬﺎ ،و ﺧﻮاه ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮﮐﻪی آن در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﻦﺘ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺧﻮد
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ در دورهی ﻣﻌﺎﴏ اﺳﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻢ
ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﻫﻤﻮارﺳﺎزی دﯾﮕﺮ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ دارد .از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺗﺒﻌﯿﺖ از روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﮑﯿﻦ و آﻟﱪﯾﺘﻮن ٢٠٦ ،ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را
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 .٢٠٥ﻫ�ن.
 .٢٠٦اﯾﻦ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﻣﮑﺘﺐ اوﻧﻮ )ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ژاﭘﻨﯽ در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﮑﯿﻦ و آﻟﱪﯾﺘﻮن ﭘﺮورش و ﺑﺴﻂ ﺑﯿﺸﱰی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ اوﻧﻮ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻮق از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ:
راﺑﺮت آﻟﱪﯾﺘﻮن» :دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و واﺳﺎزی در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ«؛ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮوغ اﺳﺪﭘﻮر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋواک .۱۳۹۴ ،ﺗﻮﻣﺎس ﺳﮑﯿﻦ» :ﻣﮑﺘﺐ
اوﻧﻮ :ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ«؛ ﺑﺮﮔﺮدان :ﻣﺎﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮوزی ،ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ .۱۳۹۵ ،راﺑﺮت آﻟﱪﯾﺘﻮن» :روﯾﮑﺮدی
ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ« )ﻓﺼﻞ (۴؛ ﺑﺮﮔﺮدان :ﻣﺎﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮوزی ،ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ .۱۳۹۶ ،آﻟﱪﯾﺘﻮن» :ﺳﻄﻮح ﺗﺤﻠﯿﻞ در
اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ :روﯾﮑﺮدی اوﻧﻮﯾﯽ«؛ ﺑﺮﮔﺮدان :ﻫﻤﻦ ﺣﺎﺟﯽﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ.۱۳۹۷ ،

)(۱۰۵

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻨﴫی اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺮورش ﯾﮏ »ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺮﺣﻠﻪ« )دوﻣﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎب و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد( ﺑﺮای دورهی ﻣﻌﺎﴏ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﻬﻢ آن در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼن و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺴﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن
دوﻟﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد )درﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ آن ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﻦﺘ
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺗﺎﺛﯿﺮات آن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎرآوری ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ( ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﺢ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ آن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز روﯾﺪادﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧُﺮد و ﺳﯿﺎل در ﭘﻬﻨﻪی رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ درﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯽ ﻧﯿﻢﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ )ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪی ﻣﮕﺪاف( ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﴎﻣﺎﯾﻪداری )آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و اﻓﺰونﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﯿﻮﻧﺪﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی
)ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺬﻫﺐ( ،ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی روﯾﻪی ﻏﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶو ﮐﻢ ﺑﻪدﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﴪی ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﴐورﺗﯽﺳﺖ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺎدت ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﴎﮐﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﻣﻬﺎر روﻧﺪﻫﺎی ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ( .ﻧﻪﻓﻘﻂ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ و دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ﴍﻗﯽ ﻣﺆﯾﺪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻮزهی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی دارﻧﺪ .ﻣﺜﺎل
ﺷﺎﺧﺼﯽ در اﯾﻦﺧﺼﻮص ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﮐﺎرﺑﺴﺖﻫﺎی
آﻧﻬﺎﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪی ﮐﻨﱰﻟﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ را در
ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ ﮔﻮ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻪﺳﺎن ﻧﯿﺮوی ﻫﮋﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی دارد :اﻟﻒ( ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﱰش ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای از زور ﻋﺮﯾﺎن )در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ و اﺧﺘﻼلﻫﺎی
اﺣﺘ�ﻟﯽ( ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻤﺗﺎﻣﺎً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
آن اﺳﺖ؛ ب( ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ،ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺣﻮزهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﺷﺘﻐﺎل و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﯾﺎ ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی »ﺻﻨﻌﺘﯽ-
ﻧﻈﺎﻣﯽ« درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ زﯾﺎدی دارﻧﺪ؛ و ج( ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﺮﺗﺮی دﯾﺮﯾﻨﻪاش ﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و
ﺑﺎﻟﻘﻮهاش در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی
ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺘﻌﻼﯾﯽ )رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺎﺳﮑﺎر( ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﴎوریاش
ﺑﺮ ﺳﭙﻬﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮ ِد ﺣﻮزهی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی را ﺑﻪﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
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ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل ﮐﻨﺪ؛ ﺣﻮزهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ ،ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺷﮑﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪه و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ،
ژﯾﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮑﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪای )در ﺑﺮاﺑﺮ رﻗﺒﺎی ﺧﻮﯾﺶ( ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ آنﻫﺎ ،ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری داﯾﻤﯽ ،ﴐورﺗﯽ راﻫﱪدی ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،داﻋﯿﻪی ﻣﻦﺘ ﺣﺎﴐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﴏﻓﺎ ً ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی اﺑﺰار ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﱰل و
ﺳﻠﻄﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﻤﺗﻨﺪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺑﺴﻂ داﯾﻤﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺑﻪﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﺎﴏ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم »ﻗﺪرت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ« ٢٠٧ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ ژوزف ﺷﻮﻣﭙﯿﱰ
ﺑﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ وﺟﻮه
ﭘﺮﺳﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺗﺤﻠﯿﻞ وی از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ( .دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی
ﻓﻌﺎل ﺑﺮای ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﺎﺑﻌﻪاش ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﻠﻖ داﯾﻤﯽ ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﻓﻀﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ روﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻌﯿﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﯾﮑﯽ از
ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺮانﺳﺎزیﻫﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن اﺳﺖ:
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در دل ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻫﺪف ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ واﻗﻌﯽ و �ﺎﯾﺶ
ﺑﺮﺗﺮی و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺴﻂ ﻓﺮاﻣﺮزی دوﻟﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻃﺒﻘﻪی ﴎﻣﺎﯾﻪدار ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺤﺪان ﻓﺮاﻣﺮزی آنﻫﺎ«٢٠٨ .
اﻏﺮاق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﺿﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﻈﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻞ ﭘﻬﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﺮﺧﺶ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی »ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﺑﻪ دﮐﱰﯾﻦ »ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ« )ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ(
در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی و ﺑﻠﻮک ﴍق و اﻓﻮل »ﻫﯿﻮﻻی ﴎخ« اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ »ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی« ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪﻫ�نﺳﺎن »ﺧﻄﺮﻧﺎک« در ﺳﭙﻬﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
)و ﺳﭙﺲ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن �ﯽﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ اﺑﻌﺎد رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪی
207. Creative Destruction
208. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt.
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ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﴐورت ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮای دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ،دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی
ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮد )ﺧﻮاه دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﻮد( .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪرﻏﻢ دو ﺑﺤﺮان ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ )اﺻﻄﻼﺣﺎ ً »دﻓﺎﻋﯽ«( اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ
ﻫﯿﭻﮔﺎه ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮاه در دوﻟﺖﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ و ﺧﻮاه در دوﻟﺖﻫﺎی
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎنِ ﻧﺌﻮﮐﺎن .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،رﯾﺸﻪﻫﺎی »ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﭼﻨﺎن ژرف
در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪهاﻧﺪ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت آنﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت
ﭘﯿﴩﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ )در آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﻫ�ﻧﻨﺪ
ﭘﺮﻧﺴﯿﭗ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯿﺮاث ﻟﯿﱪالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ آﯾﺰﻧﻬﺎور ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺣﺮﯾﺺ و ﺑﯽ
ْ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدهی اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﺳﺎﺧﺘﺎری واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎ و دﺳﺖاﻧﺪازیﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،آنﻫﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی اﻧﺴﺎنوارهی ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﴎﻣﺎﯾﻪداری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﻪ�ﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛ ﮐ� اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﺸﺪار ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﯾﺰﻧﻬﺎور )در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﯾﻊ ﻣﻘﺎم
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری( ،ﻫﯿﭻﮔﺎه در ﭘﯿﴩوی ﻓﺰآﯾﻨﺪهی »ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ« ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
درواﻗﻊ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺷﻮﻣﭙﯿﱰ درﺑﺎرهی وﺟﻪ »ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ«ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺴﺖﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ؛ ﺣﺘﯽ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺑﺤﺮانﺳﺎزیﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪامﻫﺎی ﺟﻨﮓاﻓﺮوزاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻦزدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﺑﺎ
اﯾﻦﻫﻤﻪ ،ﻣﺸﮑﻞ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺷﻮﻣﭙﯿﱰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺣﺎدث و
اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﯾﺮ ﻗﺎﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ رﺳﺘﻪای از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﻧﻔﻮذ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دارﻧﺪ و آن را در ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻗﺪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ،او ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
رﺷﺪ ﺑﻮرژوازی )ﺻﻨﻌﺘﯽ( واﻗﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﴎﻣﺎﯾﻪدارای ﻟﺰوﻣﺎ ً ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻫﺮم
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪارد و ﻋﴫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ:
»ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﻣﻌﺎﴏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ) ،(jingoismو ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢِ
ﴎﻣﺎﯾﻪﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﻮﻣﭙﯿﱰ درﺑﺎرهی ﺷﯿﻮهی
ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪی ﺑﺮﻫﻪی ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ﺗﺎ ﺣﺪی درﺳﺖ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽِ اﻣﺮوزی ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﻮﻣﭙﯿﱰ از ﻗﺪرت "ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ"
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ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ«.
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ﺷﺎﯾﺪ ادﻋﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی )ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎً در ادﺑﯿﺎت
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ �ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺶوﮐﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از آن وﺟﻮد دارد( ،ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻪﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻬﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺴﱰﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎری از
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﴏ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی زﯾﺮ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪی ﺑﺤﺮانزده :ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر رژﯾﻢ اﴎاﯾﯿﻞ و
ﺣ�ﯾﺖ ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮای دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از آﻧﻬﺎ )و ﺣﺘﯽ داﻣﻦزدن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ(؛  ٢١٠ﭘﯿﺪاﯾﺶ و
ﮔﺴﱰش ﭘﺪﯾﺪهی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪاﺻﻄﻼح »ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ«؛
ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﺮاق و ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن؛ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ؛ و ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻮﻣﺖ اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ و
ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی دوﺟﺎﻧﺒﻪی دوﻟﺖﻫﺎی اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﺑﺎ اﯾﻦﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﺮﺿﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ
ﻓﺎﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﺟﻮع ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان روﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﺤﻮل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را
ﺑﻪﻃﻮر ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ در ﺑﺴﱰ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،واردﮐﺮدن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﺎروﻣﯿﺎﻧﻪ
اﮔﺮ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﮔ�ﻧﻪزﻧﯽﻫﺎی ﺑﯽﺑﻨﯿﺎد ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪل
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راﺑﻄﻪای ﻣﻮازی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎدﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ
ﻣﻼط ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ »آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ«؛  ٢١١ﺑﺮ ﺑﺴﱰ ادﺑﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮروﺛﯽ ﭼﭗ،
ﺑﻪ آن اﻟﺼﺎق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻨﮕﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺧﻄﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ راﯾﺞ )ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰد »آﻧﺘﯽاﻣﭗ«ﻫﺎ( در
ﺑﺮآورد ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق اﺳﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺷﻐﺎل و ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻋﺮاق ،ﺑﯿﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدیاش )ازﺟﻤﻠﻪ دﺳﱰﺳﯽ
آن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽاش )ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی( ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ
ﺟﻨﮓ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺮاز
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪی
ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
209. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt.
 .٢١٠ﻧﻈﯿﺮ دو اﻗﺪام آﺷﮑﺎرا ﺗﺤﺮﯾﮏآﻣﯿﺰ اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺖاﳌﻘﺪس و ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖﺷﻨﺎﺧﻦﺘ ادﻋﺎی
اﴎاﯾﯿﻞ درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﻮﻻن.
 .٢١١رﯾﺸﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺑﻪ رﺗﻮرﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺷﻮروی در دورهی ﺟﻨﮓ ﴎد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد
و ﻟﺬا ﺑﻪواﺳﻄﻪی اﯾﻦ ﻋﺎدت ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﭼﭗ« ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺮدهﮔﻔﺘ�ﻧﯽ از ﭼﭗ ﺑﺎز�ﺎﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ
ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ رﺗﻮرﯾﮏ )ﺟﺪا از ﻓﻘﺮ ﻧﻈﺮی و ﮐﺎرﺑﺴﺖﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ
ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( ،ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دارد.
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دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﱰﺳﯽ ﻣﻮﺟﻪ اَﺑﺮﮐﻨﴪنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮک ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی
ﴎﻣﺎﯾﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدﺟﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟﺖ
ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎتﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽِ ﺷﻬﺮوﻧﺪان( در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﻈﯿﺮ
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق )درﮐﻨﺎر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ژﺋﻮاﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ(  ٢١٢ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ ٢١٣ .درواﻗﻊ ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘﺎدات اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داﺧﻠﯽِ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی دوﻟﺖ ﻓﺪرال در
دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻓﺰآﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ٢١٤ .از
اﯾﻦﻧﻈﺮ ،ﻧﻔﺲ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ و ﺗﺨﺮﯾﺐﻫﺎی وﺳﯿﻊ ،ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﺮک ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﻓﺮوش اﻧﺒﻮه ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت )درﮐﻨﺎر آزﻣﻮدن و �ﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ( و ﻧﯿﺰ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ،از ﻣﻨﻈﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﯽﻧﻔﺴﻪ
ﯾﮏ »دﺳﺘﺎورد« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻫﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪی آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﭘﺲ ،ﻣﺸﮑﻞ دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎدﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺪﯾﺪاریِ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﴏﻓﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دوﻟﺖﻫﺎ ،و
ﻻﺟﺮم در ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای دوﻟﺖﻫﺎ درک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ درﺑﺎرهی ﴎﺷﺖ و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽِ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﺑﻪوﯾﮋه ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در روﻧﺪﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎرﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﮔﺮ آن را
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ �ﺎﯾﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺷﺎرهای -ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺬرا -ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﻈﺎﻣﯽ در روﺳﯿﻪ ﴐوری اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺷﮑﻞ و اﺑﻌﺎد »ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ« و ﻧﯿﺰ ﻧﺤﻮهی ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ
در روﺳﯿﻪی اﻣﺮوز ﻗﺪری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آنﻫﺎ و وزنﯾﺎﺑﯽ
ﻓﺰآﯾﻨﺪهﺷﺎن در ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ رﯾﺸﻪ در ﻣﻠﺰوﻣﺎت و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﻨﮓ ﴎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی راﻫﱪدی
اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ در روﺳﯿﻪی اﻣﺮوزی ،ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ »ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی
 .٢١٢ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻠﺘﻬﺐﺳﺎﺧﻦﺘ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﻪﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮔﺴﱰش ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎزار ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت را
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد؛ ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ ﺳﯿﻄﺮهی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻫﺮم ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎدی و راﻫﱪدی
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ �ﻮد .ﭘﺲ ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪفﮔﺬاری اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺷﻐﺎل
ﻋﺮاق ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ ﻣﯽرود و اﻫﺪاف ژﺋﻮﭘﻮﻟﺘﯿﮏ و ژﺋﻮاﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﻫﺪاف را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.
 .٢١٣ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ در اﯾﺮان دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﺮحﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻨﺎﻓﻊ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ روﻧﺪ درﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻮدﺟﻪی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘ�ﻋﯽ ،رﺷﺪ
ﻣﻬﯿﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺷﺒﻪدوﻟﺘﯽِ ﻧﻈﺎﻣﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی ،و اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﮐﻼن
اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
214. Mehdi S. Shariati, Socializing the Cost of Globalization, Imperialism, and Militarism: The Case of U.S.
National Debt.
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ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ« در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ دارد» .ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ« روﺳﯿﻪ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ از اﻗﺘﺼﺎد
روﺳﯿﻪ ﺑﻪﺷ�ر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت دارد )در ﺳﺎلﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب در ﻣﻘﺎم دوﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻨﮓاﻓﺰار( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻫﻢ در وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل و ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﯿﻦ  ۲٫۵ﺗﺎ ۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﻪ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ ،و ﺣﺪود ۲۰
درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ .ﭘﺲ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎد
روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ رﯾﺸﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﴎد دارد(،
ﺷﺎﻟﻮدهی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﻔﺼﻞﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 ۲۰۱۲ﻣﯿﺰان ﺻﺪور ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی روﺳﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۳٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد )در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۵۸درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ(.
در ﺑﺎزهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی  ۲۰۱۰ﺗﺎ  ۲۰۱۴ﻣﯿﺰان ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ روﺳﯿﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهی
ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ از آن  ۳۷درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )از  ۲۷٫۱ﺑﻪ  ۳۶٫۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ،ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از دﻻﯾﻞ آن ،ﺑﯽﮔ�ن وﻗﻮع ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﻮﺗﯿﻦ در
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای در ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ» :ﻣﺸﺎرﮐﺖ ]ﻣﻮﻓﻖ[ روﺳﯿﻪ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺳﻮرﯾﻪ
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﱰ ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی روﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ« .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻨﮓاﻓﺰار روﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگﺗﺮی از ﺳﻔﺎرﺷﺎت
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ(؛ و ﻃﯽ ﺳﻪدﻫﻪی اﺧﯿﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ روﻧﺪی ﺻﻌﻮدی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﻓﺰآﯾﻨﺪهی اﻗﺘﺼﺎد روﺳﯿﻪ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ٢١٥ .
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ دو وﺟﻪ ﻣﻬﻢ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ و اﺳﺘﻔﺎدهی
اﺑﺰاری از آن؛ و دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ .در وﺟﻪ
ﻧﺨﺴﺖ:
»ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢِ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ،ﻧﻪﻓﻘﻂ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺮﯾﺪ دوﻟﺘﯽ
اﻧﺒﻮه ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت از ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از آن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﺟﺬب و ادﻏﺎم ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮﻣﯽ
در ﻧﻈﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻣﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎ در
درون ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ) ٢١٦ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪاش ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی
 .٢١٥ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ۲۰۰۹ﺗﺎ  ۲۰۱۳ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۱۶٫۳؛ ۱۹٫۲؛ ۲۴٫۳؛ و  ۳۸٫۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪی دوﻟﺖ روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺣﺪود  ۲۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ(.
» .٢١٦ﺷﻮﻣﭙﯿﱰ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺟﺘ�ﻋﯽ را ﺑﻪﺳﺎن ﻧﻮﻋﯽ از اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﮔﺮان را
ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺣﺪی از رﻓﺎه اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« / .ﻫ�ن.
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اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ-اﺳﺘﻌ�ری ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد( […] .ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻏﻠﺐ ﺑﺎ
ﯾﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ �ﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد،
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو اﻏﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ» […] .ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ
و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ« اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ »ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ«
ﺷﺪهاﻧﺪ ) (capitalizedو درﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖﻣﺎﯾﻪی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد
را از ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻢﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ
ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی آنﻫﺎ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد«.
در وﺟﻪ دوم ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮاه در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺧﻮاه در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﮐﻪ داﻋﯿﻪی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را دارﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰهﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪواﻗﻊ ،ﻓﺎرغ از ﻧﻮع داﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ
ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ﻧﻔﻮذ ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ در ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ؛
ﻃﻮریﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ درﺟﻬﺖ ﺧﺮوج ﻧﺴﺒﯽ از ﭼﺮﺧﻪی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ
ﻫﻢﭘﯿ�ﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ )ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان( ﺑﺎ داﻋﯿﻪی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ )ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ آن( ،ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮرد »ﻧﯿﺎز« و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ )ﻓﺮودﺳﺘﺎﻧﻪ( ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ،ﻓﺎرغ از ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎیﺷﺎن در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﻓﺎرغ از
داﻋﯿﻪﻫﺎیﺷﺎن ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢِ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .درﻋﯿﻦﺣﺎل ،ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد ،رﺷﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ و اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ ٢١٧ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺷﮑﺎﻟﯽ از ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮﻣﯽ را ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﺳﺖﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﭘﯿﺸﱪد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ :از
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﴍور و ﻣﺨﺎﻟﻒﺧﻮان ،ﺗﺎ »دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ« و ﺧﺼﻢ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؛ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﴎ ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در دورهی ﻣﻌﺎﴏ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺷ�ر دوﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً ﮐﺎﺑﯿﻨﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دورهی ﺟﻨﮓ ﴎد ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
دﺳﺖﮐﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ« از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد )از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان(
ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻓﺎرغ از روﺑﻨﺎی ﺻﻮری ﭘﺎرﳌﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ،ﯾﮏ » ِ
دوﻟﺖ در ﺳﺎﯾﻪ«ی ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن،
ﻗﺪرت اﺻﻠﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر را در دﺳﺖ دارد و ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻪی ﺣﺎﮐ�ن )ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ( ﺑﻪﻣﺪد
 .٢١٧و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﭼﺮﺧﻪی »ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﴎﮐﻮب ﺳﻮژﮔﯽ
اﻋﱰاﺿﯽ« ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﻣﴫ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاﯾﻢ.
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ﺳﺎزوﺑﺮگ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﻠﯿﺴﯽ-اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ) ٢١٨ﯾﺎدآور ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮕﺪاف از ﻧﻘﺶ وﯾﮋهی
ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت
و ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺪان دارد ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی را
در ﺟﻬﺎن ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ -ﺑﻪﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ -ﺟﻬﺎن را ﺑﻪرﻧﮓ ﺧﻮﯾﺶ در آورد .ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻟﻪ از دﻫﺎﻧﻪی ﺗﻔﻨﮓﻫﺎ و ﺗﺎﻧﮏﻫﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﻮد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻧﺴﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را »ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻬﻘﺮاﯾﯽ« دورهی ﻣﻌﺎﴏ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
پ .۲.۲.ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻣﭙﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ روﻧﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ درﺧﺼﻮص
ﭼﺮﺧﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ:
»ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش "ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻠﺢ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ"  (SIPRI) ٢١٩داد و
ﺳﺘﺪ ﺟﻨﮓاﻓﺰار از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی ﻗﺒﻞ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﻦ دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪی زﯾﺎدی در ﺻﺪر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار دارد و  ۳۶درﺻﺪ از
ﮐﻞ ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﺟﻨﮓاﻓﺰار از ﺳﻮی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪی ﻗﺒﻞ  ۳۳درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( .ﭘﺲ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ
 ۲۱درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت را در اﯾﻦ دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
دوﻣﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻮده اﺳﺖ ٢٢٠ .ﭘﺲ از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﳌﺎن و ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ  ٢٢١ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻔﺖ ،ﺷﺶ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻃﯽ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ« )ﻧﮏ .ﺑﻪ ﺟﺪول
.(۱
اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪاران اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ »در ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
 .٢١٨ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﺑﻪوﯾﮋه وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺮاﻟﺘﻬﺎب ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮدان ،اﻟﺠﺰاﯾﺮ و ﻣﴫ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎری
در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻮلﺧﻮاﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮدهای را ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ،
ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وزن دﺳﺘﮕﺎه ﴎﮐﻮب و ادوات ﺳﯿﺎﺳﯽِ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻪاﺣﺘ�ل زﯾﺎد در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﭼﺮﺧﻪی اﻧﺴﺪاد ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دادهﻫﺎی »ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺻﻠﺢ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ) ،(SIPRIاز ﺳﺎل  ۲۰۰۰ﺗﺎ  ۲۰۱۸روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺳﻮدان ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ در
ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،آﳌﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ و ﺑﺎز در
ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،روﺳﯿﻪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﳌﺎن و ﭼﯿﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﴫ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﻫﻤﯿﻦ دادهﻫﺎ ،ﻣﴫ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻃﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ۲۰۱۴ﺗﺎ  ،(۲۰۱۸ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ واردﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت در ﺳﻄﺢ
ﺟﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
)219. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI
 .٢٢٠ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺳﯿﭙﺮی« ،ﺻﺎدرات ﺟﻨﮓاﻓﺰار روﺳﯿﻪ در اﯾﻦ دوره ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی ﭘﯿﺶ از آن ۱۷ ،درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ،ﮐﻢﺷﺪن ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن وﻧﺰوﺋﻼ و ﻫﻨﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .٢٢١ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎدﺷﺪه ،دﯾﮕﺮ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی  ۲۰۱۴ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اﴎاﯾﯿﻞ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻫﻠﻨﺪ) .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺎر�ﺎی »ﺳﯿﭙﺮی«(.

)(۱۱۳

در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ  ۱۲درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه در اﯾﻦ دوره را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﻃﺒﻌﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﻢﭘﯿ�ن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ» ٢٢٢ .ﭘﺲ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ  ۹درﺻﺪی از ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﭘﻨﺞﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻗﺮار دارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،ﻣﴫ و اﺳﱰاﻟﯿﺎ ﻫﺮﮐﺪام  ۵درﺻﺪ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ  ۴درﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪﺷﺪه در ﺟﻬﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ«) ٢٢٣ .ﻧﮏ .ﺑﻪ ﺟﺪول .(۲
ﺟﺪول  .۱ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴ﺗﺎ } ۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ{SIPRI ٢٢٤ :
20142018

2018

2017

2016

2015

2014

Supplier

52480
30064
9948
9324
7633

12485 10508
5741 6409
2302 1768
1980 1277
1227 1040

9955
6685
2218
2518
2360

9931
5842
2017
1759
1845

9601
5387
1643
1790
1160

6171

1235

1367

1179

1651

United States
Russia
France
Germany
China
United
Kingdom
Spain
Israel
Italy
Netherlands
Others
Total

4692
4517
3366
3064
15032
146291

741

1050 1163 471
820 1188
393
721 1441 1254 707
671
664
619
802
611
631
461
471 1132 369
2876 2936 3405 2846 2969
26853 28516 31511 31824 27587
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 .٢٢٢ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی ﮔﺰارش »ﺳﯿﭙﺮی« در ﭘﻨﺞﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻠﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ.
 .٢٢٣ﺑﺮﻃﺒﻖ دادهﻫﺎی »ﺳﯿﭙﺮی« .ﻫﺸﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ )ردهﻫﺎی  ۶ﺗﺎ  (۱۲در
ﺑﺎزهی زﻣﺎﻧﯽ  ۲۰۱۴ﺗﺎ  ۲۰۱۸ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭼﯿﻦ ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻋﺮاق ،ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ و وﯾﺘﻨﺎم ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻧﺪوﻧﺰی و
ﺗﺮﮐﯿﻪ.
 .٢٢٤دادهﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول ،از ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی »ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ« ) (SIPRIﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ )در
ﺗﺎر�ﺎی »ﺳﯿﭙﺮی« ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر اﯾﻨﱰاﮐﺘﯿﻮ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ(.

)(۱۱۴

ﺟﺪول  .۲واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۴ﺗﺎ } ۲۰۱۸ﻣﻨﺒﻊ{SIPRI :
20142018

2018

16869
13876
7429
6793
6441
6103
5425
5350
4492
4240
4012
3590
3408
2949
2875
52439
146291

2741 3334 2923 4060 3810
3334 3065 3021 2917 1539
420 1438 1684 2403 1484
919 1464 1025 1813 1572
430
858 2873 962 1318
1137 1169 1041 1190 1566
791 1266 1193 1074 1101
636 1422 1730 966
596
721
272 1113 1068 1317
1218 862
858
755
546
770
849
864
752
777
1188 445
383 1220 354
1526 441
331
425
685
55
518
896
664
816
546
687
609
536
498
10420 10426 10968 11017 9609
26853 28516 31511 31824 27587

2017

2016

2015

2014

Recipient
Saudi Arabia
India
Egypt
Australia
Algeria
China
UAE
Iraq
South Korea
Viet Nam
Pakistan
Indonesia
Turkey
Qatar
Israel
Others
Total

Rank
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2
1
3
6
7
5
4
8
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9
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12
20
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Rank
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ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽِ ﴏفﺷﺪه ) (military expendituresاز ﺳﻮی ﻤﺗﺎﻣﯽ
دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل  ۲۰۱۷رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۷۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ ٢٢٥ .دهﮐﺸﻮر
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ :اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺳﻌﻮدی ،روﺳﯿﻪ ،ﻫﻨﺪ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ژاﭘﻦ ،آﳌﺎن و ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ( ﺑﯿﺶ از  ۷۳درﺻﺪ از اﯾﻦ
رﻗﻢ ﮐﻠﯽ را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺟﺪول  .(۳ﻤﺗﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﺑﻪﺟﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺞﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ) ،(۲۰۱۲ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺸﻬﻮدی اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺳﺎل ) ۲۰۱۰ﻣﻌﺎدل
 ۷۴۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻪﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﻣﺠﻤﻮع
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪی ﻓﻬﺮﺳﺖ ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ.

 .٢٢٥ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﴏفﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎ ﴏﻓﺎ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺰد ﭘﺮﺳﻨﻞ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻮزهی »ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ« ) (research and developmentرا ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد.

)(۱۱۵

ﺟﺪول  .۳ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﴏفﺷﺪه در ﺳﺎل } ۲۰۱۷ﻣﻨﺒﻊ{SIPRI ٢٢٦ :
ﻧﺎم ﮐﺸﻮر
ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﻧﻈﺎﻣﯽ
)ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر(

 .۱اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ
۶۱۰

.۳
.۴
.۲
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
روﺳﯿﻪ
ﭼﯿﻦ
ﺳﻌﻮدی
۲۲۸

۶۹٫۵

۶۶٫۳

.۵
ﻫﻨﺪ
۵۹٫۸

.۷
.۶
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
۵۶٫۳

۴۸٫۴

.۸
ژاﭘﻦ
۴۶٫۶

.۹
آﳌﺎن

.۱۰
ﮐﺮهی
ﺟﻨﻮﺑﯽ

۴۳

۳۷٫۶

ﺣﺎل ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ :ﭘﻨﺞﮐﺸﻮر اول ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﴎاﯾﯿﻞ ،اﯾﺮان،
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ) ٢٢٧ﺟﺪول  .(۴ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ �ﻮدارﻫﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﻤﺗﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﺑﻪﺟﺰ ﻋ�ن و ﻣﴫ( در دورهی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪی  ۲۰۱۲ﺗﺎ  ۲۰۱۷ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ �ﻮدارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل ) ۲۰۰۸ﻣﻘﺎرن آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺑﺤﺮان
اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺎﻧﯽ( ﺷﯿﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۵رﺷﺪی ﻣﻌﺎدل  ۷۴درﺻﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
رﺳﯿﺪ؛ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ  ۲۹درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﺎ رﺷﺪی ۹٫۲
درﺻﺪی ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ۶۹٫۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ.
ﺟﺪول  .۴ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﴏفﺷﺪه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ } ۲۰۱۷ﻣﻨﺒﻊ:
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 .٢٢٧در ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهﻫﺎی »ﺳﯿﭙﺮی« ،دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل ) ۲۰۱۴ﻣﻌﺎدل ۲۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﮐﺸﻮر اﻣﺎرات ﺑﺪﯾﻦﻟﺤﺎظ ﻗﻄﻌﺎً ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞﮐﺸﻮر اﺻﻠﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی  ۲۰۰۸ﺗﺎ  ۲۰۱۴ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.

)(۱۱۶

ﺑﺮای آنﮐﻪ در ارﻗﺎم و دادهﻫﺎی آﻣﺎری ﮔﻢ ﻧﺸﻮﯾﻢ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دادهﻫﺎ
)ازﺟﻤﻠﻪ ،ﺟﺪولﻫﺎی  ۱ﺗﺎ  (۴و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،
ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﺪﻗﯿﻖ داﻋﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎرهی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻢ (۱ :اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﴏ ،ﺑﻪﻃﻮر
ﺗﻮاﻣﺎن ﻫﻢ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ٢٢٨و ﻫﻢ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺻﺪور ﺟﻨﮓاﻓﺰار و ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺗﺮی ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮﯾﺶ دارد(؛ (۲
ﻗﺪرتﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﻮک ﯾﺎ ﺟﺒﻬﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪی ﻗﺪرتﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛  (۳در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﯾﻔﺎ �ﯽﮐﻨﺪ :از ﯾﮏﺳﻮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽای ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻣﺮاودات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﻣﻨﻈﻤﯽ دارﻧﺪ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ،در زﻣﯿﻨﻪی اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
ﮐ�ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ )ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪی آن ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﻪ ،آﳌﺎن و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ(؛  (۴ ٢٢٩ﻃﯽ
دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزهی ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،در ﻫﻤﻪی ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ،
ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻗﺎرهای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﺑﺎرزی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،۲۰۰۸اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻌﺪودی
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻠﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺐ �ﻮدار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در دورهی
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﻃﻮر آﺷﮑﺎری ﻓﺰاﯾﻨﺪه )ﻣﺜﺒﺖ( اﺳﺖ )ﻧﮏ .ﺑﻪ� :ﻮدار (۱؛

 .٢٢٨ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻ در ﺻﺪور ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻌﯿﻦ ﺗﻮاﻣﺎن ﺟﺰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﺒﺎﺷﺪ :ﻣﺜﻼً ﻃﯽ  ۵ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﯿﻦ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﳌﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺰو  ۲۰واردﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﯿﺰ
ﺑﻮدهاﻧﺪ.
 .٢٢٩در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ رﯾﺎض در ﺑﻬﺎر  ،۲۰۱۸دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﻬﻢ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ارزش ۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ »ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﱰی ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ آﳌﺎن« اﺳﺖ) .در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻌﺪ از اﻟﺠﺰاﯾﺮ،
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﱰی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻈﺎﻣﯽ آﳌﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ – ﺑﻪرﻏﻢ وﻗﻔﻪای ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﺠﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ
آﳌﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﺮد( .دﺳﺖﮐﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮارداد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ )ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪی ﻣﻮﺷﮑﯽ
اس (۴۰۰-ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﺳﺎﻧﺪ .ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﻗﺮاردادی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ  ۳۰۰ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿ�ی ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ
اﻣﻀﺎء ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش ﻫﻮاﭘﯿ�ﻫﺎی ﺑﺪون ﺧﻠﺒﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

)(۱۱۷

�ﻮدار  .۱ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﴏفﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ
)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر – ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش دﻻر در ﺳﺎل (۲۰۱۶

و ﴎاﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﻪ  (۵ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ )ﺑﻪوﯾﮋه در
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ( ﴏف ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽای ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﻣﻠﺰوﻣﺎت رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی آنﻫﺎﺳﺖ )ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﮏ .ﺑﻪ� :ﻮدار .( ۲
�ﻮدار  ٢٣٠ ۲ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﯽ ﺣﺪود رﺑﻊﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪدرﺻﺪ از ﮐﻞ
ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺧﻮد را ﴏف اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻓﴩدﮔﯽ و ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ
ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ را در اﯾﻦ �ﻮدار ﺟﺎی دادهام( .اﯾﻦ �ﻮدار ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﺣﺎﮐﯽ از
آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺗﺨﺼﯿﺺﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﯾﺮان ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﱰ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت اﺳﺖ )ﺑﺎ
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ(؛ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ رﻗﻢ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﺳﺘﻪی دوم
ﺑﻪﻃﻮر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﴎﻣﺎﯾﻪ و ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

� .٢٣٠ﻮدارﻫﺎی  ۱و  ۲ﺑﺮﺣﺴﺐ دادهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ« ) (SIPRIﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪSIPRI :
Military Expenditure Database

)(۱۱۸

�ﻮدار  .۲درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪی دوﻟﺖﻫﺎ )ﻣﻨﺒﻊ(SIPRI :

اﯾﻦ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻی ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘ�ﻋﯽ )ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﻮدﺟﻪی ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘ�ﻋﯽ و دﯾﮕﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ( در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان در اﺛﺮ ﺗﺪاوم
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺠﻤﻮع دادهﻫﺎی ﻓﻮق )ﺑﻪوﯾﮋه �ﻮدار  ۱در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺟﺪاول  ۲و (۴
ﺣﺎﮐﯽ از آناﻧﺪ ﮐﻪ در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان روﺑﺮوﺳﺖ ،رﺷﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی
ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ازﻃﺮﯾﻖ داﻣﻦزدن ﺑﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽِ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺳﺎزوﮐﺎری ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﺟﱪان اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎدﺷﺪه در روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮏ .ﺑﻪ �ﻮدار
 .(۳اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ �ﺎﯾﺎن ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖﺳﺎﻟﻪی اﯾﺮان و
ﻋﺮاق ﻧﯿﺰ ،ﮐﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺤﺮان دﻫﻪی  ۱۹۷۰ﻣﻘﺎرن ﺑﻮد،
�ﻮﻧﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮد» :ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ۵۲ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
دوﻟﺖﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت )و ﺧﺪﻣﺎت( ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺣﺪود  ۲۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر )ﮐﻪ اﮐﺮﺜاً ﺑﻪ ﻫ�ن
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪهی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪ( ﺑﺎ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ«٢٣١ .

 .٢٣١اﻣﯿﻦ ﺣﺼﻮری» :ﺑﯿﺰﻧِﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ :ﺳﯿﺎﺳﺖ رﺳﻤﯽ در ﻋﴫ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«؛ ﮐﺎرﮔﺎه دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺑﻬﻤﻦ .۱۳۹۷

)(۱۱۹

�ﻮدار  .۳ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺗﻮﺳﻂ  ١٠٠ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﮓاﻓﺰار
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر)ﺑﻪ ﺟﺰ ﴍﮐﺖﻫﺎ ﭼﯿﻨﯽ(

�ﻮدار  .۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺗﻮﺳﻂ  ۱۰۰ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﯽ  /ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

)(۱۲۰

�ﻮدار  ۳ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ از ﺣﺠﻢ
ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ٢٣٢ .دادهﻫﺎی »ﺳﯿﭙﺮی« ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش ﮐﻨﴪنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻨﮓاﻓﺰار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻠﯽ آنﻫﺎ را در
ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل� ،ﻮدار  ۴ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻨﮓاﻓﺰار را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۶و
 ۲۰۱۷ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان:
دو �ﻮدار زﯾﺮ  ٢٣٣ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان ،و درﺻﺪ آن از ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی
ﻣﻠﯽ را و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﻧﻬﺎ در رﺑﻊﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ� .ﻮدارﻫﺎ )ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪﻣﯿﺰان ﻣﺤﺪود درآﻣﺪﻫﺎی ﮐﺸﻮر( ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻻی آن در ﺑﻮدﺟﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ،ﺷﯿﺐ ﺻﻌﻮدی ﺗﻨﺪ ﻫﺮ دو �ﻮدار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺮان ﮔﺮاﯾﺶ
آﺷﮑﺎری ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
�ﻮدار  .۵ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﴏف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت و اﻣﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ – اﯾﺮان
)ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر – ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش دﻻر در ﺳﺎل (۲۰۱۶

 .٢٣٢ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ارﻗﺎم درجﺷﺪه در اﯾﻦ �ﻮدار ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﮐﻠﯽ  ۱۰۰ﴍﮐﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﻠﺤﻪﺳﺎزی ﺟﻬﺎن را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﺮوش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻮده و ﻓﺮوش ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ )ﻓﺮوش در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ( را ﻧﯿﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ارﻗﺎم ﺧﺎﻟﺺ ﺻﺎدرات ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎ -ﺑﺮای  ۱۰ﮐﺸﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه -در ﺟﺪول  ۱درج ﺷﺪهاﻧﺪ(.
� .٢٣٣ﻮدارﻫﺎی  ۵و  ۶ﺑﺮﺣﺴﺐ دادهﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از »اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻠﺢ اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ« ) (SIPRIﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪSIPRI :
Military Expenditure Database

)(۱۲۱

�ﻮدار  .۶درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ از ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪی دوﻟﺖ  -اﯾﺮان

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ از روﻧﺪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰهﺷﺪن اﯾﺮان )ﺷﺎﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ،
ﴐورتﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ( ﭼﯿﺴﺖ .ﻃﺒﻌﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دادهﻫﺎی
آﻣﺎری ،ﴏﻓﺎً ﺑﺎ دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺳﯿﺮ روﯾﺪادﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮ ﻫﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻣﯽ�ﺎﯾﺪ
)ازﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺎ ﻋﺮوج ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪارن و اوﻟﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﱰ اﻫﺪاف و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻃﯽ دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ( .وﻟﯽ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را
در ﺑﺴﱰ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و دﻻﻟﺖﻫﺎی آن ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ درک
ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی از »زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﴐورتﻫﺎ«ی آن رﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
ﻓﺎرغ از داﻋﯿﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ،ﻧﻈﺎﻣﯽﺷﺪن ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
اﯾﺮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ روﺑﻪرﺷﺪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰهﺷﺪن ﺳﭙﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در آن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ٢٣٤ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه در ﺧﺪﻣﺖ
ﮔﺮاﯾﺶ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻌﺎﴏ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰهﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد )ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺧﻮد اﺑﺰار ﻣﻮﺛﺮی درﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ )ﯾﺎدآور درک ﻣﮕﺪاف از
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ( .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺳﺎﺣﺖ داﺧﻠﯽ ،اﺳﱰاﺗﮋی
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮیِ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان آﺷﮑﺎرا ﺳﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﺑﺮآﻣﺪن
ﻃﺒﻘﻪی ﺟﺪﯾﺪی از ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدی-ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ آراﯾﺶ ﺑﻨﯿﺎدی ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ؛
دوم ،ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻧﺴﺪاد و ﺧﻔﻘﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﭙﻬﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ و ﺳﻮم ،ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺷﮑﺎفﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻀﺎدﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﻮاه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻻﯾﻪی ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺧﻮاه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﺎر و ﴎﮐﻮب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزات
 .٢٣٤ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﭘﻬﻠﻮی دوم ﻫﻢ )ازﺟﻤﻠﻪ( ﺑﺎ ﴏف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮔﺰاف ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿ�ً در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
زﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی داﻋﯿﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ،ﴏﻓﺎً رﺗﻮرﯾﮏ »ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻠﯽ« را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

)(۱۲۲

ﻓﺰآﯾﻨﺪهی ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘ�ﻋﯽ ،اﯾﻨﮏ ﺣﻔﻆ و ﺑﺴﻂ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮ ْی ﺑﻪ »ﻫﺪﻓﯽ -در-ﺧﻮد« ﺑﺮای ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و درﺳﺖ از
ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻌﺎل ﺣﻮل ﴐورت ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎی
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ ٢٣٥ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ رواج ﮔﻔﺘ�ن »اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ« در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﻣﯽﮔﻨﺠﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎ از ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی آن ﻧﺎرﺳﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﻮﯾﻪی
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ را در آن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ.
ﭘﺲ ،ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ و روﺳﯿﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻠﻄﻪ و
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی وﺟﻮدی ﺧﻮﯾﺶ را ﻗﻮام ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪواﻗﻊ ،ﺑﺴﻂ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی از ﺳﻮی ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺴﱰش ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ دو ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﻮاه ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً
)ﮔﯿﺮﯾﻢ در ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎوت( ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ/ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎﺣﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ
ﺳﻮﯾﻪی اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣ ِﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﺎدث و ﻣﺤﺘﻤﻞ ِ
ﭘﯿﺶ روی آن اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺳﻮﯾﻪی دﯾﮕﺮ آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻓﺮﺑﻪﺷﺪن ﻓﺰاﯾﻨﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و دﯾﭙﻠ�ﺳﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ .در ﺳﺎﺣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ-
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻢ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ :اﮔﺮ در ﻋﴫ »دﮐﱰﯾﻦ ﺿﺪﺗﺮور«،
دوﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﻮهی ﴍی ﺑﻪﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺠﺴﻢﺑﺨﺶ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ( ﺑﺮای ﭘﺮوﭘﺎﮔﺎﻧﺪای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪاﻧﺪ/دارﻧﺪ ،ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﯾﮏ »دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽِ « ﺑﺪﻧﺎم و ﺑﺪﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ »ﺣﯿﺎت ﻣﻠﺖ« را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﻄﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ �ﺎﯾﻨﺪ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺪهی ﻣﻄﻠﻖ اﯾﻦ »ﺑﺎزی ﺑﺰرﮔﺎن« ،ﯾﺎ ﻫﻢﺳﺘﯿﺰی
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،اﮐﺮﺜﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ٢٣٦ .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻘﺪ رﯾﺸﻪای ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮ آن و
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺪی ،ﺑﺴﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی از ﺳﻮی دوﻟﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺮدﻣﯽ را
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮات ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮیِ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ �ﯽﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎندادنِ
 .٢٣٥اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪی �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪرﻏﻢ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﺎﺣﯽﺷﺎن در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻟﺒﺎس ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺑﻪﺗﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﴏﻓﺎً اﻗﺪاﻣﯽ �ﺎدﯾﻦ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻨﺸﯽ اﻓﺸﺎﮔﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪﮔﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﯾﻘﯿﻨﺎ و آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ و
روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ )ﺑﺮﺧﻼف ﻫﻤﻪی ﺑﺎز�ﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دو دﻫﻪی اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﻨﯿﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت اﯾﺮان
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ(؛ وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢارزی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وﺣﺪت آنﻫﺎ
در ﭘﺬﯾﺮش ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن )ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران( دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
)ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪی ﯾﮏ ﮐﻞ( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻃﯽﺷﺪه و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﴍاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﭼﻬﺮهی ﻧﻈﺎﻣﯽاش را ﻋﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮدهﭘﻮﺷﯽ �ﯽﺑﯿﻨﺪ.
 .٢٣٦ﺧﻤﯿﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺟﻨﮓ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ«؛ و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮑﺮد »ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟« ،وﻟﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮرش »ﻧﻌﻤﺘﯽ
ﺑﺮای ﺣﺎﮐ�ن« ﺑﻮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻣﺮوز ﻫﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺪری ﺗﻌﺪﯾﻞ )ﻣﺜﻼً »ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ« ﺑﻪﺟﺎی »ﺟﻨﮓ«( ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
روﯾﮑﺮد ﺣﺎﮐ�ن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ دو و ﴎﺷﺖ درﻫﻢﺗﻨﯿﺪهی آنﻫﺎ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .درﻏﯿﺮ
اﯾﻦﺻﻮرت ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻧﺰد ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ رﺗﻮرﯾﮑﯽ ﺧﺎم و ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺐ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻖﺑﻪﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮدﻧﺶ
)ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﻖﺑﻮدنِ ﺑﺪﯾﻬﯽِ ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ(
ﭼﯿﺰی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺎﻣﯽ و ﯾﮏﺳﻮﯾﮕﯽ آن ﮐﻢ �ﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻓﺮضﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎرﺳﺎی آن ،ﺧﻄﺮ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﺎمﺑﻮدن اﯾﻦ رﺗﻮرﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻟﺬا ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه دﻏﺪﻏﻪای ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
)دﺳﺖاﻧﺪازی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ( را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد؛ و ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽﻣﯿﺎﻧﺠﯽﺗﺮﯾﻦ �ﻮدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﻪ
�ﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎﮔﺰﯾ ِﺮ آن »آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺘﯿﺰی« اﺳﺖ( و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺪار
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﴎﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ دﻻﻟﺖﻫﺎی آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .درﺳﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ دو
وﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰیِ ﭼﭗ »آﻧﺘﯽاﻣﭗ« اﯾﺮان ﺧﻮاهﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎ داﻋﯿﻪﻫﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢﺳﺘﯿﺰی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺎرغ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﯾﻦ
ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ آن ﺑﯽﮔ�ن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺒﻬﻪی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻﺟﺮم ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪی از روﯾﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭼﭗﺳﺘﯿﺰی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻬﻢ ﭼﻨﯿﻦ درک ﻧﺎﻗﺼﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﻠﺐ اﻣﯿﺪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﻮژهﮔﯽ
ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ :ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐ�ن اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
* * *
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