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کارگاه دیالکتیک:

نسخهی ورد

تورم امپریالیسم و تنگنای سیاست

امین حصوری

پیشگفتار :اکثریت مردم در سراسر جهان از تبعات اقتصادی سرمایهداری جهانیش ده و بحرانه ای م زمنِ
برآمده از آن رنج میبرند؛ وضعیتی که برای فرودستان جنوب جهانی بهمراتب حادتر و رنجبارتر است .ام ا این
فالکت جهانی نمیتوانست فراگیر و تثبیت شود ،اگر فضای پویش سیاسی ب رای م ردم  -در بس یاری از این
جوامع -هرچه بیشتر محدود و مسدود نمیشد .اگر سیاس ْت عرص هی امک ان ب رای ایج اد تغی یر باش د ،در
دهههای اخیر دسترسی به این عرصه (حیات سیاسی) برای فرودستان جنوب جهانی هرچه دش وارتر گش ته
بخش آن -در چرخهی تاریخی باطل و تباهکنن دهای
است .بهبیان دیگر ،امر سیاسی  -در وجه سیاست رهایی ِ
گرفتار شده است .با چنین پیشفرضی ،و برای تبیین چ رایی آن ،داعیهی این متن آن اس ت ک ه ش رایط و
ساختار سیاسی حاکم بر جهان  -خصوصا در جوامع جنوب جهانی  -وابستگی مفرطی به روند دایمی رقابت-
ستیزها و همسازیهای قدرتهای بزرگ یافتهاند .بر این اساس ،هدف این یادداشت کوت اه برجستهس ازی (و
بازاندیشی در) این پرسش بنیانیست که رویارویی با امپریالیس م در دنی ای ام روز چ ه نس بتی ب ا مب ارزات
ستمدیدگان دارد و چگونه با پیکار ضدسرمایهداری قابل مفصلبندیست.
 .۱عروج امپریالیسم جدید  -افول سیاست مردمی
بسیاری بر این باورند که جهان کنونی هم ،بهمانند دورهی جنگ سرد ،جهانی دوقطبیس ت ک ه کماک ان ب ا
نمادهای شرق و غرب و قدرتهای معرف آنها قابل توصیف اس ت .در آلم ان اخ یرا اص طالح «بل وک ش رق
بزرگ» ( )Mega-Ostblockبرای توصیف ص فآرایی هماهن گ ض دغربی روس یه و چین بهک ار میرود .ام ا
کنونی جهانی تکقطبیست ،چون فاقد هرگونه آنتاگونیسم حداقلیس ت؛ ه ر آنچ ه ش باهتی
بهواقع جهان
ْ
ین در رون د ب ازآرایی مس تمر
فریبنده به آنتاگونیسم دارد ،سهمخواهی قدرتهای بهجایمان ده از نظم پیش ْ
حوزههای نفوذشان است؛ حال آنکه این ق درتها بهرغم تفاوته ای ت اریخچهای و داعیهای ،و اختالف ات و
تنشهای واقعی ،همگی در عمل از منطق واح دی پ یروی میکنن د ک ه همان ا ض رورتهای بازتولی د نظم
ب جهانی و بهرهمندیِ حداکثری از آن ب ا رویک رد ملیس ت .درس ت بههمین دلی ل،
سرمایهدارانه در چارچو 
منافع و دغدغههای ابرقدرتهای کنونی چنان در بستر بازار جهانیشده و تقسیمکار جهانی در یکدیگر تنید ه
شدهاند ،که ماهیت هر منازعهای در وهلهی نخست ،چانهزنی برای امتیازگیری م وقت در ب ازار س یال من افع
است؛ و باز بههمین دلیل ،هر منازعهای میان این ابرقدرتها بیش از آنکه معطوف به استراتژی تهاجم ب رای
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پیروزی باشد ،راههای همسازی را پیشفرض خ ود دارد؛ طوریک ه در عم لْ رون دهای منازع ه و همس ازی
بهموازات هم پیش میروند .تو گویی بر تابلوی بورس جهانی قدرت ،آخرین امتیازات هرک دام از ق درتها ب ا
شاخصهای عددی سیال نمایان میگردند تا برمبن ای محاس بات س ود و زی ان ،امک ان س ازش و مع املهی
منطقی (بازی برد-برد) در هر لحظه فراهم باشد.
تفاوت عصر حاضر با دوران سپریشدهی قرن بیستم در این است که در بخش بزرگی از ت اریخ ق رن بیس تم
قطبهای شرق و غرب خواه برای بسیج همپیمانان سیاس ی و تق ویت بل وک خ ودی ،و خ واه ب رای توجی ه
الف  -پیش از هرچ یز  -ای دئولوژی و ارزشه ای خ ود را عرض ه
ستیزهای پرهزینهی خویش با بل وک مخ ْ
میکردند :درحالیکه اردوگاه شرق برای گسترش نف وذ خ ود اتوپی ای کمونیس تی را دس تاویز ق رار میداد،
اردوگاه غرب برای خنثیکردن نفوذ حریف ،روای تی اتوپی ایی از س رمایهداری ترس یم میک رد .و این هم ان
موقعیتی بود که فضایی حداقلی از امک ان سیاس تورزی را در بس یاری از جوام ع ف راهم میآورد .چ را ک ه
دولتهای پیرامونی و حتی اقماری خواه برای کسب قدرت و خواه برای حفظ و توجی ه آن ،ناچ ار بودن د ب ه
دستهای از ارزشها و ایدئولوژیهای سیاسی متوسل شوند؛ و بدینترتیب ،خواهناخواه زمین بازی محدودی را
سیاست تصدیق و عرضه میکردند .اکن ون گ ویی در دورت رین فاص لهی جه انی از آن
برای نوع مشخصی از
ْ
وضعیت تاریخی قرار داریم .این داعیه نیاز به قدری توضیح دارد:
انقالب اکتبر در سراسر جهان امیدها و پتانسلهای زیادی را آزاد کرد و به تحرکات چشمگیری انجامی د ک ه
مغایر با منافع قدرتهای مسلط جهانی بود .چون این روی داد فینفس ه نش ان داد ک ه ره ایی از زنجیره ای
سلطه و ستم و اس تثمار امکانپ ذیر اس ت .خصوص ا در ج وامعی ک ه از م دتها پیش در انقی اد مناس بات
فالکت فراگیر همواره
ِ
استعماری بودند و تالشهای متعدد نیروهای پیشروی این جوامع برای رهایی از ستم و
با شکست روبرو شده بود ،انقالب اکتبر امیدها و انگیزهها و تحرکات پردامنهتر و ماندگارتری 1ایجاد ک رد .این
تحرکات جدید که عمدتا در گسترش جنبشهای ضداستعماری نمایان میشدند ،فضای سیاسی این جوام ع
را برای چندین دهه متأثر ساختند و به تحوالت سیاسی-تاریخی عمدهای منجر شدند .در گسترشیابی م وج
جدید جنبشهای ضداستعماری ،برای نخستینبار مضمون برابریخواهی سوسیالیستی پدیدار ش د .هرچن د
این گرایش لزوم ًا نیروی هژم ون در درون جنبش نب ود (بهج ز م واردی مع دود) و مت أثر از ش رایط انقی اد
استعماری ،اغلب گرایش هویتخواهی ملی را در آموزههای خود مفصلبندی میکرد و یا وارد ائتالف سیاسی
با جریانات ناسیونالیست میشد .بعدها پس از غلبهی رسمی بر استعمار و کسب استقالل سیاس ی ،ح تی در
جوامعی که گرایش سوسیالیستی وزن ب االیی داش ت ،این گ رایش پس از طی فرازوفروده ایی ی ا س رانجام
مغلوب گرایش ناسیونالیستی شد؛ و یا دوام سیاسی آن وابستگی مستقیمی به حمایتها و سیاستهای لغزان
اتحاد شوروی در فضای سیال تحوالت بینالمللی پیدا ک رد .بههمینت رتیب ،گرایشه ای ناسیونالیس تی هم
پس از کسب قدرت خواه برای غلبه بر مشکالت اقتصادی و زیرساختیِ کشور ،و خواه ب رای غلب ه ب ر رقب ای
سیاسیِ (و بعضا همسایگان متخاصم) عمدتا ب ه حمایته ای پیش نهادی بل وک غ رب تکی ه میکردن د .این
 .1تحرکات انقالبی پسا-اکتبر در کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا و مجارستان و غیره مدت زیادی دوام نیافتند.
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حمایتهای اقتصادی-سیاسی که عموما در پوشش «گفتمان توسعه» انجام میگرفت ،توامان هم معطوف ب ه
مهار و محدودس ازی دامنهي نف وذ بل وک ش رق ب ود؛ و هم ایج اد ح داقل زیرس اختهای اقتص ادی ب رای
مفصلبندی اقتصاد این جوامع با ملزومات گسترش جهانی سرمایهداری (فرآیندی که درنهایت هم وابس تگی
اقتصادی فرودستانهی این جوامع به اقتصاد جهانی را تعمیق و تشدید ک رد و هم بل وک سیاس ی-اقتص ادی
حاکم بر این جوامع را تحت وابستگی سیاسی فزآینده به قدرتهای غربی درآورد.)2
با این همه ،در این شرایط تاریخی ،افول یا حذف یکبارهی تحرکات سیاسی از فضای جامعه قابلتصور نب ود.
چون از یکسو ،مردم بنا به مجموع شرایط تاریخی و تحوالت پیشین ،به تغییرات کالن امید داشتند و بهبود
وضعیت خویش را ضروری و ممکن تلقی میکردند .و از سوی دیگر ،نیروها و ارزشهای سیاسی آزادش ده در
فرآیند مبارزات ضداستعماری هنوز ب ه اشکال مختلف در فضای سیاسی جامعه حضور داشتند .بنابراین ،نظ ام
سیاسی برآمده از دل تحوالت ضداستعماری در کشورهای ت ازه اس تقاللیافته ،بس ته ب ه جهتگ یریاش در
پهنهی قطببندی بینالمللی یا درجهی وابس تگیاش ب ه یکی از قطبه ای ش رق و غ رب ،اغلب چ ارچوب
مضمونی مجاز برای فعالیت سیاسی را تعیین میکرد و خود بهعنوان نیروی سیاسی مسلط همهی امکان اتش
را بهکار میگرفت تا افق سیاست و کنش سیاسی را در همین چارچوب تثبیت و محدود کن د .در این می ان،
تأثیراتی که نظام شوروی بر پویش سیاسی کشورهای پیرامونی بر جای جای گذاشت ،در خور بررسی اس ت.
چون در بسیاری از این جوامع تجربهی دهها (و بعض ا ص دها) س ال انقی اد توس ط ق درتهای اس تعماری و
امپریالیستی غربی ،گرایشی عمومی به همدلی با نظام شوروی ،که قطب مخالف بلوک امپریالیستی غربی بود،
را برمیانگیخت (حتی فارغ از پذیرش داعیههای ایدئولوژیک شوروی) .تردیدی نیست که نظ ام ش وروی پس
از انحصار قدرت بهدست استالین هیچ نسبتی ب ا آرم انگرایی م ورد ادع ایش نداش ت .ام ا درس ت بهدلی ل
وابستگی حیاتیِ خاستگاهیاش به همین مدعا ،خواه ناخواه مصافهای توسعهطلبانهاش علیه بلوک غرب را با
محمل گسترش آرمان سوسیالیستی و حمایت از نیروها و دولتهای همسو پیش میبرد (فرآین دی ک ه طی
آن مبارزه با «کاپیتالیسم غربی» عموما به رویارویی با امپریالیسم آمریکا بهسان تجس م سیاس ی کاپیتالیس م
فروکاسته میشد) .این سیاست نهفقط با داعیههای ای دئولوژیک ش وروی همخ وانی داش ت ،بلک ه راهک اری
منطقی برای جذب همپیمانان سیاسی از میان جوامعی بود که خاطرات تلخ و نزدیکی از سلطهی استعماری-
امپریالیستی دیرین غرب داشتند .درنتیجه ،بهرغم تناقضهای موحشی ک ه نظ ام ش وروی حام ل آن ب ود ،و
بهرغم بازی حسابشدهاش با کارت احزاب و دولتهای همسو و استفادهی اب زاری از آن ان (ازجمل ه خی انت
مکرر به متحدانش) ،حضو ِر تاریخیاش این پیامد جانبی را بههمراه داشت که در پهنهی پیک ار ای دئولوژیها
فض ایی ب رای آرم انخواهی سیاس ی گش وده میمان د .بهبی ان دیگ ر ،فرات ر از مش ی عملی ملیگرای ان ه و
مماشاتجویانهی شوروی ،داعیههای پرط نین ولی سس تبنیادش بهناچ ار مبل غ آنتاگونیس می ب ود ک ه در
 2کمکهای توسعهای غرب که در ابتدا مشروط به همپیمانی نظامی منطقهای ،تعهد به سرکوب نیروهای چپ و اجرای طرحهای
اقتصادی مشخص در راستای پیوستن به بازار جهانی سرمایهداری بود ،بهتدریج به کمکهای نظAAامی و صAAدور تسAAلیحات بAAرای
تثبیت نظامهای سیاسی خودکامهی مستقر در این جوامع تبدیل شد .نهایتا پس از تخریب بنیانهAای اقتصAاد محلی این جوامAع و
وابستگی روزافزون آنها به اقتصاد جهانی ،شکست اهداف پرهیاهوی توسعه نمایان گشت و با برآمدن عصر نولیAبرالی ،این جوامAع
چارهای جز پذیرش مطیعانهی شرایط تحمیلی از سوی نهادهای مسلط اقتصاد جهAانی (بانAک جهAانی و صAندوق بینالمللی پAول)
نداشتند.
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همنشینی با تضادهای رو بهرشد جهان سرمایهداری ،حدی از سرزندگی سیاسی را در جهان آن روزگار ایجاد
میکرد (یا دامن میزد).
بازآرایی پهنهی جهانی قدرت پس از سقوط نهایی و اجتنابناپذیر اتح اد ش وروی ،زمینهی ت اریخی ف وق را
تغییر داده است .از یکسو ،امکان سابق مانورهای محتاطانهی برخی دولتهای پیرامونی (نظیر مصر در زمان
عبدالناصر ،ایران در زمان مصدق ،سوریه در زمان قدرتیابی حزب سوسیالیس ت و غ یره) در ش کاف م ابین
بلوکهای غرب و شرق را مختل ساخته است؛ و درنتیجه ،امکان استقالل سیاسی ناچیزی که پیشت ر ب رای
این قبیل دولتها قابل تصور بود ،زایل ش ده اس ت .و از س وی دیگ ر ،ح تی آن امک ان نارسا ولی فراگ یرتر
تهای حاکم بر آنها همپیم ان یکی از قطبه ای امپریالیس تی
سیاست قالببندیشده در کشورهایی که دول 
ِ
دوران بودهاند نیز از میان رفته است .اکنون ستیز-رقابتهای مس تمر و ن اگزیر ق درتهای ب زرگ نهتنه ا از
سابق «خالصی» یافتهاند ،بلکه دولتهای مربوطه هیچ پروایی ندارند که در س طح
درونمای ههای ایدئولوژیک
ْ
گفتمان عمومی آشکارا این ستیزها را همچون تقابل منافع اقتصادی ،و الزمهی حفظ و ارتقای «برتری» ملیِ
خویش در سطح جه انی مع رفی کنن د :از ص راحت غیردیپلماتی ک ت رامپ در بازی ابی برت ری آمریک ایی و
داعیههای عظمتطلبانهی پوتین برای احیای امپراتوری روس یه ،ت ا خ یز بلن د س همخواهانهی چین ب رای
تثبیت جایگاه خویش در بازآرایی نظم جهانی .درعین حال ،با تشدید بحرانهای م زمن س رمایهداری ،ک ه از
تالقی سرمایهداری با کرانهای تاریخیاش خبر میدهند ،تقابلهای میان کانونه ای امپریالیس تی ش دت و
صراحت چشمگیری یافتهاند و رویدادها و موضوعات تنشآمیز با بسامد بیشتری پدیدار میش وند؛ ت و گ ویی
سیر تاریخیِ «سیاست جهانی» دستخوش شتابی اجباری شده است .در پیِ همین پویش تاریخی ،م وازنهی
جهانی درجهت برآمدنِ کانونهای جدید امپریالیستی (روسیه و چین) تغییر یافته است  .در این میدان
قدرت
ْ
ت دکترینهای سیاس ی ابرق درتها ب هس رعت در ح ال محوش دن اس ت .درع وض،
نیرویِ شتابیافته ،تفاو 
ت امپریالیستها ،این «حق» و امکان را ب ه ق وای نوظه ور داده ت ا همهی خص لتهای ش ر و
همسانی ماهی 
شیوههای ضدانسانی الگوهای کالسیک/غربیِ امپریالیسم را کپیبرداری کنند؛ نظیر توسعهطلبی نواس تعماری
چین در آفریقا و آسیای جنوب شرقی؛ حضور نظامی روس یه در س وریه؛ اش غال کریم ه و ته اجم اخ یر ب ه
اوکراین توسط روسیه .در سوی مقاب ل ،پیش روی «تهدی دآمیز» این ق وای نوظه ور ،ب ه قطب امپریالیس تی
قدیمی امک ان داده است ت ا ب ا دامنزدن ب ه فض ای ُرعبوحش ت عم ومی و احی ای ناسیونالیس م اف راطی،
خصلتهای عام تاریخیاش را با صراحت بیشتری بهکار ببندد /عیان سازد.
ط سیر مواجههی قوای امپریالیستیست که در س ه دههی اخ یر ک ارکرد می انجیگرانهی
در امتداد همین خ 
سابق ارزشها و ایدئولوژیها برای جلب همپیمانان خارجی (توسط ابرقدرتها) دیگر فاقد موضوعیت ش ده و
از میان برخاسته است .درنتیجه ،در کشورهای پیرامونی ،زمینههای ت اریخی حض ور (ی ا بازتولی د) ح داقلیِ
سیاستی «کالسیک» که مدعی آرمانی جهانشمول برای بهروزی عمومی باشد ناپدید ش دهاند .3ی ک پیام د
 3تا جایی که به افول اندیشهها و سنتهای سیاسی چپ مربوط میشود ،سازوکارهای قطب غربی برای پیروزی در جنگ سAAرد نقش
تعیینکنندهای داشتهاند .چراکه کاستن از دامنهي نفوذ شوروی در جوامع جنوب جهانی نیازمند نابودسازی محملهای نفوذ شوروی در
این جوامع بود؛ و این خود مستلزم تحریف مستمر آرمان و اندیشهی سوسیالیستی و سرکوب نظاممند سازمانهای هوادار سوسیالیسAAم
بود؛ هدفی که پیگیری و تأمین آن را دولتهای مستبدِ (یا نظامیِ ) همپیمان غرب برعهده داشتند.
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مهم و تعیینکنندهی این وضعیت جدید ،بیگانگی هرچهبیشتر دولتهای جن وب جه انی از ت ودهی م ردم و
تکیهی فزآیندهی آنها بر قدرتهای خارجی همپیمان بوده است ،که هر دوی اینها مستلزم تش دید خفق ان
سیاسی و محرک بسط نظامیگری و سازوکارهای پلیسی-امنی تی بودهان د .طی چ نین رون دی ،دولته ای
پیرامونی مستقیما به ابزارهای تحمیل مناسبات امروزی نظم جهانی و کنترل تبعات بومی آن ب دل ش دهاند:
خواه در پیشبرد تحمیلی سیاستهای فراگیر اقتصاد سرمایهداری (مشخصا نولیبرالیسم) و اجرای کارویژههایِ
بومیِ معین در تقسیمکار جهانی؛ و خواه در وابستگی و سرسپردگی فزآین ده ب ه یکی از کانونه ای جه انی
قدرت و تعهد فرودستانه به ت أمین نیازمن دیهای ژئوپول تیکیِ س یال آن .م ولفهی نخس ت ،یع نی اقتص اد
نولی برالی ،مسیریس ت ک ه بس یاری از دولته ای پ یرامونی ،مس تقل از سمتوس وی جایگیریش ان در
جبه هبندی قوای امپریالیستی ،در ده ههای گذشته بهطور آشکاری بدان پایبند بودهاند .م ولفهی دوم عموم ا
در همراهی پرهزینه با «برادر بزرگ» در جنگهای نیابتی و تنازعات بینالمللی ،و گش ودن من ابع اقتص ادی
کشور به روی همپیمان(ان) «نجاتبخش» خارجی تجلی مییاب د{ .در ای ران واگ ذاری من ابع ث روت ملی و
امتیازات بیدریغ اقتصادی به روسیه و چین و پادوگری پرهیاهو در میدانهای جنگ نیابتی روس یه ،بهامی د
کسب پشتوانهی سیاسی در عرصهی قدرت جهانی ،چنان مشهود و پردامنه و پرهزینه بوده که مص داق ب ارز
سیاستهای نواستعماریست} .تبعات داخلی این رون ِد دوگ انهی همبس ته ،تش دید فش ارهای اس تثماری و
اقتصادی بر فرودستان و تشدید خفقان و سرکوب سیاسی بهمنظور مهار مقاومتهای مردمیست .ت داوم این
وضعیت ،بهواسطهی تعمیق بیگ انگی دولت از م ردم و تض ادهای مربوط ه ،دامنهی وابس تگی ب ه همپیم ان
خارجی را افزایش میدهد و به چرخهای همافزا بهسمت تباهی بدل میشود.
از منظری دیگر ،تنگنای سیاست مردمی در اثر تورم امپریالیسم ،با سیطرهی فراگیر عص ر نولی برالی مق ارن
بوده است .این همنشینی صرفا تصادفی تاریخی نبود؛ بلکه وابستگی و پیوند تنگ اتنگی می ان این دو فرآین د
تاریخی وجود دارد :از یکسو فراگیرس ازیِ تحمیلیِ نولیبرالیس م ،بهس ان پاس خی ع ام ب ه بح ران انباش ت
سرمایهداری ،نیازمند کاربست سازوکارها و سیاستهای امپریالیستی (یا بس ط امپریالیس م) ب وده اس ت .و از
سوی دیگر ،از آنجا که بسط «مؤثر» امپریالیسم مستلزم محدودسازی حیات سیاسیس ت ،تحق ق آن در اث ر
«مازاد»های نولیبرالیسم ممکن گردیده است؛ چرا ک ه نولیبرالیس م بیش از هرچ یز ب ر فردیس ازی حی ات
اجتماعی و الغای امر سیاسی (بهمنزلهی امر جمعی) متکیس ت .ب ا این هم ه ،ت ورم امپریالیس م و تنگن ای
نولیبرالی سیاست مسلم ًا بهمعنای نقطهی پایانی بر مقاومت ستمدیدگان نبوده و نیست؛ چرا که ا ِعمال س تم
با بروز مقاومت همراه است .مساله بر سر تحمیل شرایط و سازوکارهای بازدارندهایست ک ه س رکوب و مه ار
مقاومتهای ناگزیر را ممکن ساخته و از سازمانیابی هدفمند مقاومتها و پیوندیابی آنها ب ا ی ک چش مانداز
سیاسیِ بدیل جلوگیری مینمایند .سرکوب و استحالهی اعتراضات بهار عربی از سوی دولتهای همپیمان ب ا
ی در این زمین ه است؛ گواینک ه ض عفها و ش کنندگیهای
قوای مختلف امپریالیستی نمونهی تاریخی زندها 
درونیِ این اعتراضات هم (مانن د خاس تگاههای شکلگیریش ان) مول ود عملک رد بازدارن دهی این دولته ا
بودهاند .تداوم این وضعیت را هماینک در مبارزات تراژدی ک م ردم س ودان میی ابیم ،ک ه در جس تجوی راه
برونرفت از این چرخهی باطلْ دلیرانه مبارزه میکنند .در سوی دیگر ،دولتهای مستظهر به قوای خ ارجی،
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مانعی برای سرکوب خونین اعتراضات مخالفان نمیبینند :ب رای مث ال ،دولت چین دولت نظ امی میانم ار را
برای کشتار و سرکوب وسیع شهروندانش آشکارا در پناه خود گرفت؛ اندک زم انی بع د ،دولت روس یه ب رای
سرکوب خیزش مردم بهجانآمدهی قزاقستان با ارسال فوج نیروهای ضدشورش ،مستقیما به ی اری دیکت اتوِر
همپیمان خود شتافت .و این درحالیست که هنوز کارزار خونین سرکوب اعتراضات مردم سوریه با همدستی
دولتهای روسیه و ایران به پایان نرسیده است.
 .۲جامهی تنگ ژئوپلتیک بر پیکر امپریالیسم :نقدی فشرده بر چپ آنتیامپ
رسم تازهای نیست که ابرقدرتها دنیا را به مناطق نفوذ خود تقسیم کرد ه و برایپاس داری از این مرزه ا در
ش «دف اعی» ی ا «بازدارن ده» نس بت ب ه
برابر یکدیگر ،سیاستهای مشابهی را پی میگیرند؛ و اینکه در واکن 
یکدیگر ،یا در راستای تضمین منافع بلندمدتشان ،هر اقدامی را مجاز میشمارند .تجلیات انضمامی و متعین
تاریخی متفاوتاند .اما اصل اساسی پایدار آن است که امپریالیس تها
این رویه مسلم ًا متناسب با بستر پویای
ْ
سوار از دل ستیز-رقابتهایشان یک دیگر را بازتولی د میکنن د .اق دام روس یهی پ وتین در
بهطرزی پارادوک 
تهاجم به اوکراین شاید به قرینهی تاریخی ،مشابهتی صوری با ارسال تانکهای روسی ب ه پ راگ و بوداپس ت
برای سرکوب انقالبات مردمی داشته باشد؛ ام ا ماهیت ا از جنس اق دامات ته اجمی دی رین دولت آمریک ا در
تسلط بر مناطق حساس ژئوپولتیکی یا حمایت از همپیمانان مرتج ع و مس تبد خ ویش است؛ درعین اینکه
تهاجم اخیر روسیه متأثر از سیاستهای برتریطلبانهی آمریکا و متحدان قدرتمند اروپایی آن اس ت .بهبی ان
دیگر ،اقدامات توسعهطلبان ه یا تحریکآمیز ناتو میدان عم ل مناس بی در اختی ار پ وتین نه اد ت ا طرحه ای
ی خویش را پی بگیرد .بههمین سان ،رشد انحصارطلبی و نظامیگری دولت آمریکا
عظمتطلبانهی ملی-نظام 
اژدهای خفتهی چین را بیدار کرد تا هزینهی تسلیحاتی ساالنهاش را به مرتبهی دوم جهانی برساند ،در همان
حین که فالکت اقتصادی کشورهای متعددی در آفریقا (و آس یا و آمریک ای التین) را دس تمایهی تحمی ل
سلطهی نواستعماری بر این جوامع قرار میدهد؛ و سرانجام ،تهاجم نظامی پوتین به اوک راین بهن وبهی خ ود
زمینهساز شتابگرفتن بازسازی ماشین جنگی آلمان( 4و اروپا) شده است و . ...
نگرایشهای یکسانی دارند ک ه -
با نظر به آنچه گفته شد ،کانونهای امپریالیستی جهان امروز ماهیت و کال 
در بیانی سرراست -همانا غارت انحصاری جهان پیرامونی (تا جای ممکن) و حفظ سیادت اقتص ادی-نظ امی
الزم برای تداوم این غارت است .وانگهی ،اگرچه توفیق در این فرآیند رق ابتی ،مس تلزم رویاروییه ای مک رر
قوای امپریالیستیست ،درهمتنیدگیهای اقتصادی روزافزون آنان 5در بستر سرمایهداری جهانیش ده م انع از
آن میگردد که این ستیزها خصلتی آنتاگونیستی بیابند .درعوض ،این درهمتنیدگیها تعهدات مش ترکی در
 .4پارلمان آلمان در پی تهاجم روسیه به اوکراین طرحی را از تصویب گذراند که بهموجب آن در سال پیش رو دستکم  ۱۰۰میلیارد
یورور برای بهبود ماشین نظامی آلمان اختصاص مییابد و افزونبر آن میزان دو درصد از درآمد سAاالنهی آلمAان صAرف هزینههAای
نظامی-تسلیحاتی خواهد شد .حال آنکه تصویب چنین طرح بلندپروازانهای بدون تهاجم روسAیه بAه اوکAراین در کوتاهمAدت نAاممکن
مینمود.
 .5اینکه جبههی غربی امپریالیست اینک برای مهار و تنبیه دولت روسیه به سAالح تحریمهAای اقتصAادی روی آورده ،و اینکAه حAتی
همین تحریمهای مقدماتی تاثیرات آشکاری بAر اقتصAاد روسAیه داشAتهاند ،بهتنهAایی نشAاندهندهی درجهی درهمتنیAدگی اقتصAادی
کانونهای امپریالیستیست.
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ان راه را ب رای همس ازیها و توافق ات
آنان برای حفظ شالودهی اقتصادی نظم معاصر ایجاد میکنند ،و توام ْ
سیاسی (گیریم ش کننده و س یال) می ان آنه ا میگش ایند .پس ،از آنج ا ک ه کانونه ای امپریالیس تی در
مسیرهای مستمر ستیز-رقابت ،توامان همدیگر و نظم جه انی مس لط را بازتولی د میکنن د ،داعیهی گ زافی
نیست که بگوییم ما با پدیدهی واحدی بهنام امپریالیسم مواجهیم ،نه قوای ماهیت ًا متضاد امپریالیستی .بر این
اساس ،تضاد واقعی و بنیادین دنیای معاصر ،نه تضاد منافع امپریالیستها ،بلکه تضاد منافع اکثریت فرودست
جوامع ،یا همان پرولتاریای مدرن (خصوصا در جنوب جهانی) با همهی دولتها و بلوکه ای امپریالیس تی ،و
ِ
لذا با
مناسبات زاین دهی امپریالیس م اس ت .بهبی ان دیگ ر ،تض اد اساس ی  -همچن ان -در سرش ت بنی انیِ
سرمایهداری جای دارد .ولی مسالهی کلیدی اینجاست که ماهیت این تض اد هیچگ اه در ش کلی بیواس طه
پدیدار نمیشود ،بلکه از میانجی عملکردهای اقتصادی-سیاسیِ دولتهای وابسته و استبدادی میگ ذرد ،ک ه
ی که از الیهی عمیقتر اقتصاد جهانیِ سرمایهداری برمیخیزند.
خود متأثرند از نیروها و سازوکارهای 
اما دولت بیگانه از جامعه در جن وب جه انی ،گ یریم در پن اه یکی از کانونه ای امپریالیس تی ،چگون ه دوام
ت ُزدودهی
مییابد تا کارکردهای بنیادیاش را در متن نظم جهانی تکرار کند6؟ حتی در جهان کمابیش سیاس 
معاصر نیز تداوم حکمرانی مستلزم حدی از ثبات سیاسیست که صرف ًا با زور سرنیزه تأمین نمیشود .ش واهد
مختلف گویای آناند که امروزه حتی یک دولت تماماً خودکامه نیز در کنار دستگاه سرکوب نیازمند داربستی
صوری از پارلمانتاریسم است تا بتواند خود را نمایندهی خواست جامعه معرفی نماید .افزونبر این ،ه ر دولت
سازوکارهای معینی را برای سازماندادن به وابستگان و بسیج سیاس یِ هدایتش دهی ه واداران و وابس تگان
خویش ،یا گسترش دامنهی شمول آنها بهکار میگیرد .این سازوکارها الجرم ب ا ی ک س ازوبرگ ای دئولوژیک
مفصلبندی میشوند که معموال ناسیونالیسم و مذهب (ی ا تلفیقی از این دو) مولفهه ای اص لی آن هس تند؛
نظیر ترکیب ناسیونالیسم شیعی در ایران .در این میان ،مولفهی ناسیونالیستی وزن ویژهای دارد ،چ را ک ه ب ا
ارائهی روایتی از عظمت ملیِ گذشته و پرگویی دربارهی عظمتطلبی آینده با ارجاع به تهدی دها و خط رات
«دیگران» یا دشمنان ملی ،از این قابلیت برخوردار است که ح تی بس یاری از س تمدیدگان و تحقیرش دگان
مناسبات داخلی (و دولت برپادارندهی آنها) را نیز بیشوکم ب هسوی خود ج ذب نمای د .ماحص ل این فرآیند،
برقراری حدی از انسجام ملی و فرافکنیِ تضادهای داخلی ،و نهایت ًا عادیسازیِ آنهاست.
دولت وابس ته در جن وب جه انی گفتم ان ژئوپولتی ک را ب ا ناسیونالیس م (و بعض ا
ِ
بر پایهی آنچه گفته شد،
همچنین با مذهب) درمیآمیزد تا ناکارآمدیها ،وابستگیاش به قدرتهای خارجی و ن یز سیاس تهای کالن
خود را توجیه نماید؛ خصوصا سرکوب داخلی ،فشارهای اقتصادی نولیبرالی ،نظ امیگری و سیاس ت خ ارجی
نامعقول .اما برجستهسازی گفتم ان ژئوپلتی ک توس ط دولته ای اقم اریِ کانونه ای امپریالیس تی بهواق ع
عاریهایست که آنها از «برادران بزرگتر» خویش اقتباسکردهان د؛ چ ون دولته ای امپریالیس تی نهفق ط
ب مقدس ژئوپلتیک تنظیم و توجیه میکنند ،بلک ه
ی خویش در نظام بینالملل را برپایهی کتا 
عملکرد بیرون 
اغلب سیاست داخلی خود را نیز بر اساس اولویتهای ژئوپلتیکی س امان میدهن د ی ا دس تکم میکوش ند
ْ
 .6شرح مفصلتر این موضوع را در نوشتار زیر خواهید یافت:
امین حصوری« :دربارهی بنیانها و سازوبرگهای دولت در جنوب جهانی»؛ کارگاه دیالکتیک ،آذر .۱۳۹۸
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هماهنگی پایدار و سازندهای بین این دو حیطه برقرار نمایند .درنتیجه ،گفتمان ژئوپلتیک جایگاه وی ژهای در
پروپاگاندای ایدئولوژیک کانونهای امپریالیستی یافته و بسته به تاریخچ هی درونی ه ر ابرق درت و مختص ات
بالفعل آن در نظام قدرت جهانی ،با مولفهه ای ای دئولوژیک دیگ ری مفص لبندی میش ود .ب رای مث ال ،در
دستگاه ایدئولوژیکی که پوتین و نزدیکانش برای پیش برد پ روژهی عظمتطل بی روس ی (ی ا همان ا احی ای
ام پراطوری روس یه) ت دوین کردهان د ،گفتم ان ژئوپلتی ک ب ا گفتم ان غربس تیزی (آمریکاس تیزی) و
ضدجهانیسازی تلفیق شده است .در این صوتبندی ایدئولوژیک ،دولت آمریکا بهعن وان مظه ر امپریالیس م
جهانی معرفی شده و بهتبع آن دولت روسیه نمایندهی نیروهای ضدامپریالیسم قلمداد میشود ( شکی نیست
که کارنامهی مطول عملکردهای برتریجویانهی دولت آمریک ا و ن یز گس ترش م داوم قلم رو ن اتو ،مس تمرا
پروپاگاندای رژیم روسیه را تغذیه کردهاند).
بدینترتیب ،گفتمان ژئوپلتیکی-ناسیونالیستی دولت روسیه ،از آنجا ک ه ب ر ض رورت روی ارویی ب ا س لطهی
امپریالیستی آمریکا تأکید میورزد ،درکن ار همهي کارکرده ای داخلیاش ،توانس ته اس ت بخش ی از خش م
انباشتهی ضداستعماری و ضدغربی ،بهویژه در جوامع جنوب جهانی ،را با خود همراه سازد؛ خشم برحقی ک ه
امروزه در غیاب جنبشها و سازمانهای مترقی چپ ،بهراحتی با سطحیترین نوع گفتم ان ضدامپریالیس تی
مفصلبندیمیشود و عمدتا گفتمان پوپولیستی آمریکاستیزی را بهنفع مرتجعترین نیروهای سیاس ی تغذی ه
میکند .توفیق دولت روسیه در این مسیر همچنین متکی بر کارکرد بیوقفهی دستگاه پروپاگاندای رس انهای
آن بوده است که دستکم از دو دههی پیش تبلیغات جهانی وسیعی حول این گفتمان بهراه انداخت ه است.7
گفتمانی که برای سیاستهای ژئواستراتژیک دولت روس یه هم ان امکان اتی را ف راهم میکن د ک ه گفتم ان
«ضدتروریسم» از دههها پیش تاکنون برای دولتهای متوالی آمریکا فراهم کرده است.

از آنجا که گفتمان ناسیونالیستی-ژئوپولتیکی دولت روسیه نقاب ضدامپریالیستی بر چهره دارد ،ج ای تعجب
نیست که در سالهای اخیر حتی برخی از نیروها و جریانات مارکسیست هم با آن همصدا شدهاند؛ پدی دهای
که پس از تهاجم روسیه به اوکراین بار دیگر به روشنی نمایان ش ده است .ب ا این ح ال ،تنزلی افتن مفه وم
امپریالیسم به تحلیلهای ژئوپلتیکی نزد طیفی از نیروهای چپ مسلما دالیلی فرات ر از ت اثیرات پروپاگان دای
دولت روسیه دارد؛ هرقدر ک ه در تنظیم ات متن وع این پروپاگان دا ،روایت وی ژه و حسابش دهای هم ب رای
نیروهای چپ تدوین شده باشد .8از آنجا که این مقاله میکوشد فهم مواجههی بدیل با ص ورتهای ام روزی
امپریالیسم را از منظری مارکسیستی پی بگ یرد ،بررس ی انتق ادی ای دههای اساس ی گرایش ی ک ه مق ولهی
امپریالیسم را به ژئوپلیتیک فرومیکاهد ،ضروریست .بن ابراین ،در ادامهی این بخش ،نارس اییهای نظ ری-
سیاسی رویکرد معینی در درون طیف ناهمگون چپ را واکاوی میکنیم که بنا بر تناقضه ای مص یبتبارش
 .7دستکم در قارهی افریقا دولتهای روسیه و چین به همکاریهAای رسAانهای حAول تقAویت گفتمAان آمریکاسAتیزی و ضAدیت بAا
لیبرالدموکراسی غربی روی آوردهاند.
 . 8در محصوالت رسانهای این روایت ،هم از ادبیات و واژگان مارکسیستی استفاده میشود و هم از همکاری یا حضور تزئینیِ چهرههای
جویای نامِ.
ِ
گرایان
ِ
سرشناس چپ یا چپ
ِ
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میباید آن را چپ «شبه ضدامپریالیست» (برای اختصار چپ «آنتیامپ») نامید .گرایشی که بن ا ب ر تعری ف
آشفت هاش از امپریالیسم نهفق ط مب ارزهی ضدامپریالیس تی را مخ دوش میکن د (خصوص ا ک ه بهزعم خ و ْد
امپریالیسمستیزی را قطبنمای جهتگیریها و کنشهای سیاسی خود قرار میدهد) ،بلکه ب ر پ ایهی همین
تعریف سایر جریانهای چپ را «فعاالنه» تخطئ ه ک رده و اندیش هی مارکسیس تی را متناس ب ب ا نیازه ای
ْ
سیاسی خود تحریف میکند .بدینترتیب ،این گرایش هم در جانب نیروهای ارتجاعی میایستد و هم فض ای
ی غلط به طبقهي ک ارگر میده د؛ و
چپستیزی موجود را به نفع قدرتهای حاکم تقویت میکند و هم نشان 
لذا بر دشواریهای همگرایی استراتژیک نیروهای چپ و انسجامیابی مبارزات طبقهي کارگر میافزاید.9
در فهم و برخورد چپ «آنتیامپ» نسبت به مقولهی امپریالیسم نارساییهای زیر یا ترکیبی از برخی از آنها
قابل مشاهده است:


مناسبات ساختاری سرمایهداری به مناسبات بیواسطهی امپریالیستی فروکاسته میشوند؛ درنتیجه:



کارکردهای سرمایهدارانهی امپریالیسم در سایهی نقشآفرینی سیاسی امپریالیسم به حاشیه میروند؛



واحد تحلیلْ نه طبقه ،بلکه دولت است؛ درنتیجه:



فاعلیت اصلی تاریخْ (دستکم در مقطع کنونی) نه ستمدیدگان ،بلکه دولتها هستند؛



نظم جه انی ب ر پ ایهی تحلی ل ژئوپل تیکی از مناس بات ق درت جه انی در رون د تنازع ات بین دولته ای
امپریالیست درک میشود؛



ی»تری برساخته میشود ک ه بن ا ب ه ف رض میتوان د در مناس بات
از بین قوای امپریالیستی ،نیروی «مترق 
جهانیِ سلطه شکاف بیاندازد یا نقش وزنهی تعادل را ایفا کند؛



ی سلطهگران ه و فاجعهب ار دولت آمریک ا (و متح دانش) بهس ان ق درت جه انی هژم ون،
بهدلیل نقش تاریخ 
تضعیف این قطب امپریالیستی بهعنوان اولویت اساسی و راهبردی تلقی میشود؛

و در امتداد چنین بینشی ،رهیافتها و رویکردهای زیر پدیدار شدهاند:


پولتیک «هوشمندانه» به اصل مح وری ت دوین اس تراتژی «مب ارزهی سیاسی» ب دل ش ده و سیاس ت
ِ
رئال
انقالبی متعارف چپ (دستکم در مقطع کنونی) همچون آرمانگرایی فاقد پش توانهی م ادی-ت اریخی تلقی
میشود؛



همسویی و همپیمانیِ دولتهای پ یرامونی ب ا «قطب م ترقی» در نظ ام ق درت جه انی همچ ون سیاس تی
راهبردی درک میشود؛



استراتژی چپ با استراتژیهای قدرتمدار دولت برای بسط توان نظامی و افزایش نفوذ منطقهای -جهانیاش
همپوشانی مییابد.

 .9در ساحت سیاسی ایران ،گرایش «چپ آنتیامپ» نخست در قالب سیاستهای حزب توده در سالهای اولیهي انقالب ناتمAAام ۵۷
تجلی یافت .در سالهای اخیر اما با حادشدن تنشهای ایران و قدرتهای غربی (و تصادف ًا بهموازات تحکیم همپیمانی ایران و روسیه!)،
بار دیگر در هیات تازهای پدیدار شد و اکنون چندیست که به یکی از مولفههای سازندهی گفتمان دولتیِ «محور مقاومت» بAAدل شAAده
است .در نوشتار زیر نقد مفصلتری بر مبانی و رویکردهای چپ آنتیامپ (و نسخهی وطنی آن) ارائه شده است:
امین حصوری« :انکار خیزش دیماه  -دربارهی رویکرد چپ آنتیامپ » ...؛ از کتابهای منجنیق ،نوبت اول ،اردیبهشت .۱۳۹۸
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مبارزات سیاسی و طبقاتی رادیکال در درون کشورهای پیرامونی فاقد اولویت شناخته شده و ارزیابی آنها از
منظر تأثیراتشان بر تضعیف یا تقویت سیاستهای «قطب مترقی» نگریسته میشود؛



ف سیاس ی ب ا
مرزبندی ناگزیر و فاص ل هگیری فزآین ده از جبههی چپ رادیک ال ،ب ا گ رایش عملی ب ه ائتال 
نیروهای پوپولیست ضدآمریکایی-ضدغرب همراه میگردد.

شاید نکات دیگری هم بتوان به صورتبندی فوق اضافه کرد .اما این پرسش به قوت خود باقیست ک ه فرات ر
از خطاهای نظری-تحلیلی چه خاستگاههایی میتوان برای چنین رویکردی متصور شد؟ اهمیت این پرس ش
ت آن) بهرغم تناقض ات نظ ری ب ارز و تبع ات
در این است که رویکرد «آنتیامپ» (در روایتهای چپ و راس 
تاریخی فاجعهبارش در گذشته و امروز ،قابلیت انکارناپذیری برای تکث یر دارد .مشخص ا بهنظ ر میرس د ک ه
اغلب فراتر از خطاهای نظریاش میروند .ضمن تصدیق نقش
خاستگاههای بازتولید رویکرد چپ «آنتیامپ» ْ
من تکثیرپ ذیریِ این
عوامل تاریخچهای یا سازوکارهای هویتیابی و وابس تگیهای م ادی -سیاس ی ،بهب اور ْ
پدید ه را پیش از هرچیز میباید همچون یکی از پیامدهای عام دوران شکست و افول ت اریخی چپ و فق دان
چشماندا ِز پیشروی /پیروزیِ نزدیک تلقی کرد .10هرچند بیگمان منظرهای مهم دیگ ری هم ب رای تأم ل در
خاستگاههای وسیعتر این پدیده قابلتصور اند (واکاوی آنها ،فراتر از دغدغهی نوشتار حاضر است).

 .۳پیکار طبقاتی «فراگیر» و انترناسیونالیستی :پاسخ بدیل به تورم امپریالیسم
بر کسی پوشیده نیست که طی دهههای اخیر دایرهی نفوذ سیاستهای امپریالیستی گسترش یافته و تبعات
صعودی نسبتی مستقیم با
ویرانگر آنها شدت و وسعت چشمگیری یافتهاند .حال ،اگر بپذیریم که این روند
ْ
افزایش دامنهی بحرانهای سرمایهداری داشته اس ت ،میت وان گفت ک ارکرد امپریالیس م بهن وعی م دیریت
ارتجاعیِ بحرانهای سرمایهداریست .اگرچ ه این ک ارکرد م دیریتی اغلب بهش کل واکنشه ای ن امتمرکز و
خودمحورانهی کانونهای امپریالیستی تجلی مییابد ،ولی این واکنشهای دفاعی درس ت بهدلی ل تنشه ای
جدیدی که خلق میکنند ،روندهای متنوع همسازی را هم بهدنبال دارند .برای مثال ،تازهترین بحران ،یع نی
تهاجم اخیر روسیه به اوکراین ،موج تازهای از گسترش نظامیگری و اقتصاد نظامی را برانگیخت و بدینطریق
کمکی اضطراری برای روند لرزان انباشت جه انی س رمایه در کش ورهای امپریالیس تی ف راهم س اخته است.
 .10بهنظر میرسد که شرایط زیست سیاسی-اجتمAاعی در دوران شکسAت و افAول تAاریخی چپ ،تAاثیراتی بAر دایAرهی انتخابهAا و
جهتگیریهای سیاسی نیروهای چپ بهجای میگذارند که لزوما در سپهر استداللهای نظری و تحلیلی نمیگنجند ،یا صرفا بAAا ارجAAاع
به اینگونه بحثها قابلتوضیح نیستند .بر پایهی چنین برداشتی ،یعنی از منظر پیامدهای موقعیت تAAاریخیِ شکسAAت چپ ،میتAAوان در
منظAر محAدود گAردد) .در
غیرنظری مولد رویکرد چپ «آنتیامپ» تامل کرد (هرچند این تامل نباید صرفا بAه این
ِ
مورد خاستگاههای
ْ
همین راستا  -دستکم در حد گمانهزنی – میتوان برخی عواملی را برشمرد که اصرار این نحله بر نادیدهگرفتن خطاهای نظAریاش را
تاحدی روشنتر میسازند :الف) جذابیت دولتگرایی در اثر افول باورهای پیشین به توان دگرگونسAاز سAتمدیدگان؛ ب) گAرایش بAه
کالن
ِ
انتساب پیامدهای تاریخیِ منفی/بازدارنده ،به فاعلیت مستقیم نیروهایی مشهود و پدیداری؛ ج) اشتیاق فایدهباورانه برای تغییرات
زودهنگام و ملموس بهواسطهی دوربودن افق پیروزی و نAاچیزبودن امکانAات مبAارزهی مAؤثر و پردامنAه؛ د) گرایشAی نوسAتالژیک بAه
گذشتهی پرشکوه یا پراقتدار چپ ،در واکنش سیاسAی-روانی بAه شکسAت و افAول تAاریخی چپ؛ ه) رنجش ناسیونالیسAتی از مAوقعیت
«تحقیرآمیز» کشو ِر خودی در سپهر جهانی و/یا تعلقخاطر ناسیونالیستی به احیای اقتدار میهن؛ و) همذاتپنداری بAAا نمادهAAای قAAدرت
برای گریز از سنگینی حس سرکوب و ناتوانی سیاسی.
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شکی نیست که این امر همچنین منجر به تشدید سیاستهای امنیتی و کنترلیِ دولتها میشود تا س رکوب
وریت
ِ
مقاومتهای احتمالی بعدی ممکن گردد .افزون بر این ،ته اجم یادش ده درکن ار س ایر پیام دهایش ،ف
بحران حیوحاضر تغییرات اقلیمی را به حاشیه برده است11؛ هم بهواسطهی تغییر جهت توجه ات عم ومی ،و
هم با تسهیل هدایت بودجههای ملی بهسمت نظامیگری.
اکنون رسانههای سلطه از هر سو ،با بسط میراث دیرینهی تفکر دوگانهاندیش ،میکوشند ما را مجاب س ازند
که در میانهی فاجعه باید به جستجوی سویههای خیر و شر برآییم تا از بین آنها یکی را حمایت و دیگری را
نکوهش و تضعیف کنیم؛ بدینترتیب ،این تفکر القاء میشود که یا باید در جانب قوای آمریکا-ناتو بایستیم ،یا
ات فعلیِ ض دجنگ عم دتا از س نت پیش ینِ
در ج انب روس یه-چین .این یکی از دالیلیس ت ک ه اعتراض ِ
برجستهسازیِ ارزشهای ضدسرمایهدارانه فاصله گرفته و سمتوسویی ناسیونالیستی و راس تگرایانه یافتهاند.
در این میان ،بخشی از جریانات چپ نیز مجال را مغتنم یافته و همگان را دعوت میکنند که مج اری تنفس
سیاسی را در شکاف بین امپریالیستها جستجو کنند .حال آنکه تشدید س تیزهای امپریالیس تی ب ا همهی
پیامدهای فاجعهبارش صرف ًا از این واقعیت فاجعهب ار خ بر میده د ک ه س رمایهداری ت ا کرانه ای ن ابودی
همهچیز بسط و رسوخ یافته است .امپریالیس م زادهی سرمایهداریس ت و بهلح اظ ت اریخی همچ ون الیهای
نوپدید )emergent ( 12از دل الیهی ژرفت ِر پیشبرندهی حیات سرمایهداری برآمده و بالی ده اس ت .چ را ک ه
منطق انتزاعی سرمایه راه گسترشیابی شتابان خ ویش در جه ان انض مامی-ت اریخی را بهرغم حفظ س پهر
تملتها پیموده است .لذا همین الیهی نوپدید پس از تثبیت و استحکام ،خ ود
مرزهای ملی و منظومهی دول 
به مددکار جایگزینناپذیر رانهی انباشت سرمایه بدل گردید؛ خصوصا بدین دلی ل ک ه دولته ای پیش رفته،
بهتدریج وابستگی تامی به بازتولید مناسبات سرمایهدارانه و بهرهمندی (ترجیح ا) انحص اری از این مناس بات
یافتند.
پس ،اگر امپریالیسم تجلی تالشهای انضمامی کانونهای جهانی سرمایه برای حف ظ جایگ اه مرجحش ان در
متن تداوم سرمایهداریست ،مهمترین شاخص مبارزه با امپریالیسم ،مب ارزه ب ا بنیاده ای سرمایهداریس ت.
ارزات انض مامیِ س وژ ههای ب القوهی پیک ار
ِ
درنتیج ه ،راهنم ای این مب ارزه ،اول ویتدادن ب ه زیس ت و مب
ضدسرمایهداریست؛ پیکاری برای رهایی ،که از دیوارهای نزدیکترین زندان آغاز میشود .اگ ر س رمایهداری
در مسیر اجبار به بسط بیانتهای خویش ،گرایشی بنیادی به نابودی همهچیز (انسان و ط بیعت) دارد ،آم اج
مبارزاتی ستمدیدگان نمیتواند کمتر از «همهچیز» باشد .اگر اکثریت انسانهای این سیاره ،بسته به موقعیت
انضمامی خویش ،ترکیبی از ستمهایی را تجربه میکنند که سازوکارهایشان مستقیم یا غیرمستقیم توس ط
داری هم
مناسبات سرمایهدارانه تقویت و بازتولید میشوند ،مبارزهی مشترک س تمدیدگان ب ا کلیت س رمایه ْ
 .11در اثنای اخبار تهاجم روسیه به اوکراین ،گزارشی از سوی پنل تغییرات اقلیمی سAAازمان ملل ( )IPCCانتشAAار یAAافت کAه از ابعAAاد
پذیری اقلیمی در حAال بستهشAدن اسAت و رونAد تغیAیرات
ِ
تکاندهندهی تغییرات نزدیک خبر میدهد؛ اینکه پنجرهی امکان بازگشAت
اقلیمی بهسرعت بهسمت مرحلهی بازگشتناپذیری ( )irriversibilityیا سیکل تغییرات خودافزا پیش میرود.
 .12الیهی نوپدید یا نوخاسته ( A)emergent layerیکی از مفاهیم رئالیسم انتقادی  -فلسفهی علم روی باسکار  -است؛ مفهوم الیهی
نوپدیددر پیوند با مفهوم الیهمندی واقعیت ( A)stratificationامکان اندیشیدن به پیچیدگیهای جهان بدون تقلیل سازوکارهای علیAتی
به یکدیگر را فراهم میآورد.
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نمادین مبارزهی طبق اتی مین امیم ،دامنهاش
ممکن است و هم ضروری .بر این اساس ،آنچه بهطور سنتی یا
ْ
علیاالصول بسیار وسیعتر از مبارز هی مستقیم با استثمار و ستم اقتصادیست .در این معن ا ،پیک ار طبق اتی
تنها زمانی خصلتی ضدسرمایهدارانه یافته و رادیکال میشود که سمتوسویی همهجانبه و «فراگیر» بیابد ،ت ا
بتواند گسترهی هرچه وسیعتری از ستمدیدگان را علیه بنیانهای بیداد مسلط همراه سازد .وانگهی ،اگر نظم
امپریالیست آن گرایشی پایدار ب ه تش دید ش کافهای بین س تمدیدگان و ازجمل ه
ِ
سرمایهدارانه و پاسداران
تشدید شکافهای بین ملتها دارند ،مسیر بدیل روی ارویی ب ا این نظم ،تق ویت آگ اهی ضدس تم و ارتق ای
همبستگی انترناسیونالیستی در میان ستمدیدگان است.
جان کالم آنک ه تش دید بحرانه ای س رمایهداری و ت ورم بیوقفهي امپریالیس م را بای د همچ ون آخ رین
زنگخطرها برای تدارک پیکار طبقاتیِ «فراگیر» و انترناسیونالیستی تعبیر کرد.

ا .ح - .اسفند ۱۴۰۰

* * *
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