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 یادداشت مترجم
نتشارات هی بی را با عنوان  1مارکتا الیسم و کتا امپری

صدمین سالگرد )به مناسبت یک ٢٠1٧در اکتبر  جنگ

انقالب اکتبر( منتشر ساخت.  این کتاب در واقع 

االترین  نشر تازهء دو کتابِ ای ازمجموعه الیسم: ب امپری

ایلیچ لنین و داریمرحلهء سرمایه ، اثر والدیمیر 

قتصاد جهانی الیسم و ا در ، اثر نیکالی بوخارین امپری

اثر یک مجلد  این کتاب، یعنی مجموعهء دو  است.  

رلنین و بوخارین، توسط فِ سپَ ویراستاری شده  ٢ل گَ

 است.

آر.نامهء فصل ( ٢٠16)بهار  1٠٠در شمارهء  3آی.اس.

این کتاب  ای را کهمقاله تنظیم شده بر اساس مقدمهء 

الیسملنین و بوخارین پیرامون  تحت عنوان  4امپری

ر اساس نسخه ای است منتشر نمود.  ترجمهء حاضر ب

نتشار یافته است.که در این فصل امه ا  ن

                                                    
1 Haymarket Books 
2 Phil Gasper 
3 International Socialist Review 
4 Lenin and Bukharin on Imperialism, International 
Socialist Review, Spring 2016 (No. 100), pp. 79-87 

( 2٠1٩این نشریه در ماه مه سال جاری )انتشار که  است یادآوری به الزم

دو سال انتشار به دلیل برخی مسایل و مشکالت داخلی -و-پس از بیست

این  سایت اینترنتی متوقف گردید.  برای جزییات بیشتر در این مورد به

 نشریه رجوع گردد.
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گَسپَر استاد فلسفه و رییس دپارتمان فلسفه و دین در دانشگاه  لفِ

در کالیفرنیا و یکی از اعضاء هیئت سردبیران  5نُتره دام دِ نمور

 است. .آر.اس.آینامهء فصل

ز نظر در این جا مایل این نکته اشاره کنم که ا ه  ام که ب

از پدیدهء  من این مقاله یک بررسی جامع و مانع 

معاصر نیست  های آن در شرایطامپریالیسم و رخساره

ه نیز خود چنین و فکر نمی کنم که نویسندهء مقال

، ادعایی در مورد نوشته اما اشد.  غرض من،  اش داشته ب

این مقاله این بوده که ز ترجمهء  ز  ا ا ادآوردی  نخست ی

الیسم شده باشد،  دو اثر کالسیک پیرامون پدیدهء امپری

الیسم از سوی برخی و دوم امپری ، در شرایطی که مقولهء 

ز نکاتی  به پرسش گرفته شده، مطرح ساختن برخی ا

بحث  طور خالصه به ها را بهکه نویسنده آن است

 است.  گذاشته

 نیکو پورورزان

٢٠1٩بهار 

                                                    
5 Notre Dame de Namur 
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 لنین و بوخارین دیدگاه امپریالیسم از
 

مرحلهء  باالترینامپریالیسم:  صد سال از انتشارنزدیک به یک

امپریالیسم و اقتصاد  ، اثر والدیمیر ایلیچ لنین و کتابداریسرمایه

، که در بحبوحهء فجایع جنگ بوخارین نیکالیبه قلم  جهانی

در نیمهء  امپریالیسم.  ه بود، گذشته استاول جهانی نوشته شد

منتشر گردید.  در  1٩1٧نوشته و در نیمهء سال  1٩16اول سال 

که به طور عمده در سال  1امپریالیسم و اقتصاد جهانی حالی که

نوشته شده بود، چندین ماه پس از کتاب لنین انتشار یافت.   1٩15

ای که در نوشتهء کتاب بوخارین را خوانده و در مقدمهلنین دست

.  ه بودآن نوشته بود از تز اصلی کتاب دفاع نمود بر 1٩15دسامبر 

این هر دو اثر، به ویژه کتاب لنین، تأثیر به سزایی بر چپ انقالبی 

                                                    
رس در دست هامارکسیستمتن کامل هر دو اثر در آرشیو اینترنتی   1

 است:

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916
/imp-hsc/index.htm 
https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1
٩17/imperial/index.htm 

 

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/index.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/index.htm
https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1917/imperial/index.htm
https://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1917/imperial/index.htm
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این دو اثر، جا  داشته است.  پس از یک سده از انتشار نخست

 ها بپردازیم.دارد که به بررسی تأثیرات تاریخی آن

جناح  های مبارز درلنین و بوخارین، هر دو از شخصیت

بالشویک حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بودند.  

ها در زمرهء معدود احزاب سوسیالیست اروپایی بودند بالشویک

ها محکوم نموده و که جنگ را به مثابهء نزاع میان امپریالیست

کردند.  میهای خودی را در جنگ رد حکومت ایدهء حمایت از

روسیه قرار داشته و در در یک سوی جنگ، بریتانیا، فرانسه و 

مجارستان، و امپراتوری عثمانی -سوی دیگر آن آلمان، اتریش

ای که به جنگ اول جهانی در طول دههبه صف شده بودند.  

ای از سرآمِد احزاب انترناسیونال دوم )مجموعهختم شد 

 ه بودهای متعددی تعهد نمودسوسیالیست دنیا( با صدور قطعنامه

، تمامی احزاب های بزرگکه در صورت بروز جنگ میان قدرت

سرانجام در د.  اما، هنگامی که نبا آن به مخالفت برخیز عضو

ها در پارلمان جنگ رسماً آغاز شد، سوسیالیست 1٩14اوت سال 

اند که در برابر استبداد روسیهء فآلمان با این استدالل که موظّ

ر وسیعی به بودجهء جنگ رأی تزاری از تمدن دفاع کنند، به طو

های فرانسه نیز مدعی بودند که به مثبت دادند.  سوسیالیست

گری هاست که از فرانسهء انقالبی در برابر نظامیعهدهء آن

پروس دفاع کنند.  حزب کارگر انگلستان نیز از ورود بریتانیا به 

از این خیانتی که  عرصهء جنگ حمایت نمود و الی آخر.  لنین
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گرفته بود، به ویژه از سوی حزب سوسیال دموکرات صورت 

کرد که آلمان، آن چنان شگفت زده شده بود که در ابتدا باور نمی

حقیقت داشته باشد.  چندین سال بعد، گریگوری زینوویف در 

 بارهء واکنش وی این گونه گفته بود:

ر یک دهکدهء گرفت ما د هنگامی که جنگ در

کردیم.  گی میزنده ٢گالیسیادر  کوهستانی دور افتاده

من گفته به یاد دارم که با او شرط بندی کرده بودم.  

های آلمان خواهی دید، سوسیال دموکرات"بودم که 

شهامت آن را که بر علیه جنگ رأی بدهند نخواهند 

داشت، بلکه از شرکت در رأی گیری بودجهء جنگی 

ه: امتناع خواهند نمود.  پاسخ رفیق لنین این بود ک

نیستند.  البته که بر  پستها این قدر هم نه، آن"

علیه جنگ دست به مبارزه نخواهند زد، اما برای 

بر علیه  هم شده باشد گی وجدان خویشآسوده

بودجهء جنگ رأی خواهند داد تا مبادا که طبقهء 

در این مورد هر دو   "ها به پا خیزد.کارگر بر علیه آن

به درستی به میزان ن مابه خطا بودیم.  هیچ کدام

ها پی نبرده بودیم.  وطنی-این سوسیالگی فرومایه

شان را های اروپا ورشکستی کاملسوسیال دموکرات

اثبات نمودند.  همگی به بودجهء جنگ رأی مثبت 

، ارگان حزب 3روارتزودادند.  وقتی که اولین شمارهء ف

                                                    
2 Galicia 
3 Vorwärts 
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سوسیال دموکرات آلمان، با درج خبر رأی مثبت 

مان دست ها به بودجهء جنگی بهدموکراتسوسیال 

.  بپذیرد را درستی این خبر نبود که رسید، لنین حاضر

خبر نادرست است.  این شماره این "گفت که او می

این شیادها، بورژوازی آلمان، این شماره است.   جعلی

گیری بر ه که تا ما را مجبور به موضعرا منتشر کرد

نبود.   ه این طورافسوس ک  ".علیه انترناسیونال نماید

قع ها در واوطنی-کاشف به عمل آمد که این سوسیال

.  هنگامی که ه بودندبه بودجهء جنگی رأی مثبت داد

برای لنین روشن شد، نخستین کالم وی این این امر 

 4"انترناسیونال دوم مرده است."بود: 

بر آن بودند که نشان  شاناثر در اینلنین و بوخارین 

دهند که جنگ ریشه در تغییرات عمیق اقتصادی داشته، اما در 

تیزی -و-مبارزهء سیاسی تند آن ورود به این دو عین حال هدف

در هم  انترناسیونال سوسیالیستی که پس از شروع جنگ بود

                                                    
4 “Lenin: Speech to the Petrograd Soviet by Gregory 
Zinoviev Celebrating Lenin’s Recovery from Wounds 
Received in the Attempt Made on his Life on August 
3٠, 1٩18,” 

http://www.marxists.org/archive/zinoviev/works/19
18/lenin/index.htm. The quotation is from the 

section titled “The Metal Workers Meeting.”  Trotsky 
repeats this story in Chapter 18 of his autobiography, 
My Life, but incorrectly locates Lenin in Switzerland: 
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/193
٠/mylife/ch18.htm 

http://www.marxists.org/archive/zinoviev/works/1918/lenin/index.htm
http://www.marxists.org/archive/zinoviev/works/1918/lenin/index.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1930/mylife/ch18.htm
http://www.marxists.org/archive/trotsky/works/1930/mylife/ch18.htm
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بحث هر دو نفر این بود که جنگ چیزی جز یک   شکسته بود.

که در آن طرفین جنگ به دنبال چنگ  نزاع امپریالیستی نیست

ها و قدرت بیشتر و افزودن بر درازدستی متصرّفاتانداختن به 

 مناطق تحت تصرفبتوانند کم خویش بوده، و یا این که دستِ

رغم  بهکه  هایی.  آننمایندسابق حفظ  به همان شکل خویش را

و بهانه به  دلیلتراشیدن  نامیدن خویش با "سوسیالیست"

به طبقهء کارگر و  حمایت از حکومت خودی برخاستند آشکارا

هایی هم که در خفا با جنبش سوسیالیستی خیانت نمودند.  آن

جنگ مخالف بوده اما از علنی ساختن آن سر باز زدند به تساوی 

سخت سر ینمدافعاز لنین خود   در آن خیانت شریک بودند.

 توانندنمیها سوسیالیست بود که بر این باور ضدیت با جنگ بود،

، بلکه مودهاکم خودی اکتفا نفقط به عدم حمایت از طبقات ح

 باید علنًا سرنگونی آن را تبلیغ کنند.

های تحت ستم در ملت ممسلّ لنین، هم چنین، از حق

کرد.  استقالل ملی بدون تعیین سرنوشت خویش حمایت می

 تواندنمیداری سرمایهبرچیدن اختالفات طبقاتی و سرنگونی 

.  اما، مبارزه برای استقالل را به همراه داشته باشد آزادی واقعی

به تضعیف امپریالیسم خواهد انجامید، و حمایت طبقهء کارگر 

های تحت ستم از این مبارزه دست شوونیسم ملی را کوتاه ملت
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المللی را ممکن بینبدیع کرده و ظهور یک جنبش سوسیالیستی 

 5.سازدمی

شکافتن این نکته بود  امپریالیسمهدف اصلی لنین در 

-های عمدهء جهانی در سالاستعماری قدرتکه رشد و گسترش 

 منجر که –های پایانی سدهء نوزدهم و در اوایل سدهء بیستم 

منتهی جنگ به  سرانجام و هاامپریالیست میان درونی رقابت به

داری در سرمایه سرشت در عمیق تغییرات در ریشه اساساً –شد 

های این دوره داشت.  به این خاطر وی امپریالیسم را در سال

داری نامید.  اولیهء قرن بیستم به عنوان یک مرحله از سرمایه

گُم ساخت.  -در-گان اثرش را سراین گفتهء وی برخی از خواننده

به این خاطر جا دارد که به این نکته اشاره شود که وی به هیچ 

های پایانی سدهء نوزدهم نبود که تا پیش از سالعنوان مدعی 

امپریالیسم وجود نداشته، بلکه اشارهء وی بر این نکته بود که 

 سرشت امپریالیسم در این دوره تغییر کرده بود.

اخیر مرحلهء  تعماری و امپریالیسم پیش ازسیاست اس

داری نیز پیش از خود سرمایه احتّداری، و سرمایه

داری بنا شده بود، ، که بر بنیاد بردهوجود داشت.  روم

                                                    
5 Lenin, The Right of Nations to Self-Determination, 
https://www.marxists.org/archive/lnin/works/1914/
self-det/index.htm.  Lenin’s views are summarized in 
Tom Lewis in “Nationalism and Marxism,” ISR 13, 
August-September 2000, and ISR 14, October-
November 2000. 

https://www.marxists.org/archive/lnin/works/1914/self-det/index.htm
https://www.marxists.org/archive/lnin/works/1914/self-det/index.htm


 ِفل گسپر

 ی امپریالیسممروری مختصر بر نظریه

 

7 
 

سیاست استعماری را دنبال نموده و امپریالیسم را به 

پیرامون  "رایج"های .  اما، بحثبستکار می

ای در ساختار های ریشهامپریالیسم، که تفاوت

که به  اقتصادی را، یا نادیده گرفته و یا این-اجتماعی

های درجهء کلیشه، به ناگزیر به راندمیزمینه پس

-مطلقًا توخالی سقوط کرده، و یا این که به مقایسه

تر و بریتانیای روم بزرگ"های پُر طمطراقی نظیر 

 (6)فصل  انجامد.می "تربزرگ

 ترین(عالی)یا  ترینباال"توصیف امپریالیسم به مثابهء 

-در-سر مواردی بوده که یکی دیگر از  "داریمرحلهء سرمایه

مفسرین بر اساس این توصیف بود که   .بسیاری را آفرید گُمی

 از نظر وی که گویا را به لنین نسبت دادند بسیاری این ایده

داریِ اوایل سدهء بیستم شکل نهایی این نظام بوده، و سرمایه

 واقعیت این است که .  اما،نبوده است کنمم دیگر رشد فراتر آن

 ت.  در حقیقت،گفته اسلنین در هیچ کجا چنین چیزی ن

تر ترجمهء دقیقشاید  داریامپریالیسم: واپسین مرحلهء سرمایه

.  در متن کتاب نیز به دفعات در مورد باشد عنوان کتاب وی

 بحث شده، اما، سخنی پیرامون 6"داریواپسین مرحلهء سرمایه"

عنوان کتاب   مرحلهء نهایی آن در میان نیست. به اصطالح

از یک کتاب بسیار مهم دیگر با  آگاهانهبرداشتی است احتمااًل 

به قلم  داریسرمایهء مالی، واپسین مرحلهء رشد سرمایهعنوان 

                                                    
 و هفتم رجوع شود. های چهارم، ششم،به فصل  6
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که نفوذ عمیقی بر  مارکسیست اتریشی ٧رودولف هیلفردینگ

 8نظرات لنین داشت.

که تفسیر نموده و توضیح  آن چه را که لنین بر آن بود

 اواخر سدهءمهلک امپریالیسم بود که در دهد شکل شدیداً 

نوزدهم سر برآورده، و به مناقشات بر سر آفریقا در دههء هشتاد 

ء عمده هایقدرت، و به تشدید کشمکش میان ]قرن نوزده[

لنین با نامیدن آن به مثابهء منجر گردیده بود.   داری[]سرمایه

استه که این نکته را روشن خوداری مییک مرحله از سرمایه

یالیسم نوین را امپر جامع و کاملی از توان تعریفسازد که نمی

، بلکه اساسًا صرفاً در چارچوب ایدئولوژیک و یا سیاسی ارایه نمود

 است. بدل شده یک مقولهء اقتصادیبه 

باید از امپریالیسم مدرن  تعریف جامعیهر از نظر لنین، 

 )فصل هفتم(: زیر را شامل باشد "پنج خصیصهء اساسی" که

                                                    
7 Rudolf Hilferding, Finance Capital, the Latest 
Phase of Capitalist Development 
8 Notes from the Editors, Monthly Review, Vol. 55, 
No. 8, January 2004, 
http://monthlyreview.org/2004/01/01/january-
2٠٠4-volume-55-number-8. 

 (J.A. Hobson)لنین هم چنین تحت تأثیر نظرات جی. ای. هابسن 

با عنوان  اشقرار داشت که در کتاب اقتصاددان لیبرال بریتانیایی

Imperialism: A Study اما، هابسن بر (1٩٠2) شده بود مطرح  .

های معینی از سرمایه ه گویا امپریالیسم تنها برای بخشاین نظر بود ک

-ریشه در سرشت سرمایه العموملی علی)نظیر بخش تسلیحات( مفید بوده، و

 داری ندارد.

http://monthlyreview.org/2004/01/01/january-2004-volume-55-number-8
http://monthlyreview.org/2004/01/01/january-2004-volume-55-number-8
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یه به چنان مرحلهء باالیی رشد یافته که تمرکز تولید و سرما -1

ای را در به خلق انحصارات انجامیده که نقش بسیار تعیین کننده

 کنند.حیات اقتصادی ایفاء می

آفرینش یک ادغام سرمایهء بانکی در سرمایهء صنعتی، و  -٢

ʼمالی اُلیگارشیʻ  بر پایهء اینʼسرمایهء مالیʻ. 

کاال بوده، و به  صدور سرمایه که متمایز از صدور -3

 امری بسیار مهم بدل شده است.

داری فراملی که شکل گرفتن انحصارات سرمایه -4

 کنند.جهان را میان خود قسمت می

های بزرگ ارضی جهان میان قدرتتقسیم  -5

 داری به انجام رسیده است.سرمایه

برخی ، زیرا که نیاز به بررسی نقادانه دارد فهرست لنین

ترند.  به های دیگر بنیادیگیها نسبت به ویژهگیاین ویژه از

ادغام سرمایهء مالی و صنعتی یکی از اگر چه عنوان مثال، 

داری آلمان در آغاز سدهء بیستم بود، های مهم سرمایهرخساره

در کشورهایی مانند بریتانیا هنوز چندان رشد نکرده  این پدیده اما

داری به عمدهء سرمایههم چنین، هنوز تمامی کشورهای بود.  

مثالً، زمانی  –صادر کنندهء خالص سرمایه تبدیل نشده بودند 

ای که به ایاالت نوشت حجم سرمایهکه لنین این سطور را می

شد بیشتر از مقداری بود که از این دو متحده و ژاپن وارد می
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با این حال، اشارهء لنین به اهمیت   ٩گردید.کشور صادر می

نفوذشان در طول سدهء  قلمرو و بخش مالی کهصنایع بانکی 

گذشته به طور دایم در حال رشد بوده کاماًل درست بود.  وی 

 گی نخست در فهرست ویویژه سازد کههم چنین روشن می

به گفتهء وی دهد.  ترین خصیصهء امپریالیسم را شکل میمهم

باشد، چنان چه نیاز به ارایهء تعریف بسیار کوتاهی از امپریالیسم "

داری آن گاه باید بگوییم که امپریالیسم مرحلهء انحصاری سرمایه

گ و جن طلبی-ن کالم لنین این بود که برتریلذا جا  "است.

نظام های بنیادی یکی از رخساره داریهای سرمایهمیان قدرت

 تحلیلی که مارکس برای گرایشیعنی همان داری است: سرمایه

به عبارتی،  – ارایه نمود ه به سمت تمرکز فزایندهسرمای

-تری به واسطهء ادغام در یکواحدهای تولیدی بزرگ و بزرگ

یا از طریق تصاحب در دست تعداد کم و کمتری از  دیگر و

ی بود که در پایان سدهء این روند  1٠گیرد.داران قرار میسرمایه

های پُر نوزدهم پیشاپیش به جریان افتاده بود و برای شرکت

ساخت که بتوانند در داری این مجال را فراهم میقدرت سرمایه

                                                    
٩ Michael Kidron, “Imperialism-Highest Stag but 
One,” International Socialism (1st series), No. 9, 
summer 1962, 
http://marxists.org/archive/kidron/works/1962/xx/i
mperial.htm.  
1٠ Marx, Capital, Vol. I, Ch. 25, “The General Law of 
Capitalist Accumulation,” 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-
cI/ch25.htm.  

http://marxists.org/archive/kidron/works/1962/xx/imperial.htm
http://marxists.org/archive/kidron/works/1962/xx/imperial.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-cI/ch25.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-cI/ch25.htm
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موقعیت انحصاری و یا  های معینی از اقتصاد ملی خودشبخ

 انحصاری را کسب نمایند.-نیمه

توصیف  "های اساسیسرخط"اش را لنین این جزوه

به جای یک اثر تئوریک تمام و کمال،  واقع نیز ، که درنمود

نمود که  بوخارین، اما، تالشکلی نیست.  یک طرح  چیزی جز

دینامیک ذاتی امپریالیسم را به طور سیستماتیک توضیح دهد.  تا 

، بوخارین امپریالیسم را حاصل امپریالیسم و اقتصاد جهانیدر اثر 

کند.  درن ارزیابی میداری مدو گرایش متضاد در درون سرمایه

 هر چه بیشتر تمرکز، گرایش سرمایه به سمت گرایش نخست

تمرکز  روند ت رشدت که لنین نیز آن را باز نمود.  اما، به موازااس

ر مدیریت تری را ددولت به شکلی فزاینده نقش فعال سرمایه،

بوخارین مطرح  ر این اساس.  لذا، بگیرداقتصاد به عهده می

-ادغام فزایندهء سرمایه و دولت در یک دوم گرایش ساخت که

دولت و سرمایه سرانجام در این روند به هم پیوسته   دیگر است.

-های سرمایهکارتل"آورند که وی آن را و چیزی را به وجود می

 (1٠نامید. )فصل  "داری دولتی

، روند نخست رفتشکل گیری و پیش به موازاتدوم، 

گذاری گرایش به تولید، بازرگانی، و سرمایهدر عین حال روند 

-مییابی در مقیاسی جهانی سازمان گسست از مرزهای ملی و

که یکی از برآیندهای روند دوم  بود .  بوخارین بر این باوریابد

-جغرا شکل رقابت هارقابت اقتصادی میان سرمایه این است که
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ه خود خواهد گرفت.  به دیگر سخن، رقابت اقتصادی را ب سیاسی

ها بر سر های سیاسی و نظامی میان دولتبه صورت رقابت

این اساس   کند.قدرت، حیطهء نفوذ، و کنترل مناطق بروز می

 امپریالیسم معاصر است.

-بندی مینقطه نظرش را این گونه جمع خود بوخارین

 کند:

میان مبانی اقتصاد اجتماعی که تناقض رو به رشدی 

وجود  خصلت جهانی گرفته و ساختار طبقاتی جامعه

)یعنی بقهء حاکم طدر آن ، ساختاری که دارد

با منافع  "ملی" هایبندیبورژوازی( خود به دسته

-بندیتقسیم گشته است، دسته اقتصادی متناقض

رویی با پرولتاریای جهانی، -در-هایی که به رغم رو

که در مقیاس خود اما برای تقسیم ارزش اضافی 

برند.  کشمکش دایم به سر می لید شده درتوجهانی 

تقسیم جهانی ؛ ر استاز منش اجتماعی برخورداتولید 

خصوصی را به اجزایی از  "ملی"اقتصادهای  ،کار

سازد که تقریبًا کار تبدیل می آسایفراگیر غول روند

اما، در جایی که   گیرد.تمامی بشریت را در بر می

سرمایهء  م ملی در بخش بورژوازیعظیهای کمپانی

خصلت تملّک  ،مالی ذینفع باشند آن گاه تملّک

]در این حالت[ گیرد.  ی( را به خود می)دولت "ملی"

 وارد محدودهء تنگ مرزهای ملیرشد نیروهای مولد 
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برای ش مورد نیاز گنجای که ء تنگیدودهمح شود،می

تر از آن از دست داده پیش را این نیروهارشد و نمو 

هایی بروز در تحت این شرایط به ناگزیر تنش  بود.

 داریسرمایه حیاتدر نظر گرفتن  با ،که خواهد نمود

مناقشات خونین در امتداد از طریق  ، جزتا کنون

راه حلی که نخواهد شد،  فصل-و-مرزهای ملی حل

تری خواهد بود. تر و بزرگخود آبستن مناقشات تازه

 (13)فصل 

های گرایش به سمت ایجاد تراستبعضاً بوخارین 

از آن چه که واقعاً بود قلمداد  ترداری دولتی را مستحکمسرمایه

موجود در درونی دایماً های با نادیده گرفتن تناقض نموده، و

 به نادرست بر این باور بود که داری،تمامی اقتصادهای سرمایه

های توانند تحت تأثیر بحرانمیها تنها این گونه تراست گویا

این گونه  لنین نظر بوخارین رای قرار بگیرند.  در این مورد، خارج

از صنایع  معینیهای انحصاری که در شاخه": کنداصالح می

مرج ذاتاً موجود در -و-شود به افزایش و تشدید هرجایجاد می

رساند. )فصل یکم(  یاری می در مجموعداری شیوهء تولید سرمایه

در عین حال، انحصاراتی که در روند "نویسد: وی سپس می

کرده بلکه ، انحصارات قبلی را حذف ناندرقابت آزاد به وجود آمده

ها، تنشیک رشته از زیند، و بدین گونه می هادر وراء و همراه آن

 )فصل هفتم( "ند.نآفریهای شدید را میتضادها، و خصومت
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در نیز در این تئوری وجود دارد.   عنصر مهم دیگریک 

به ایجاد اقتصاد جهانی واحد  داری گرایشسرمایهحالی که 

فرآیند رشد و توسعه، خواه در درون یک کشور و خواه  اما،، داشته

داری، مسیری همگون را طی در درون سیستم جهانی سرمایه

]روند توسعه[  کند.  بلکه، بنا به عبارت مشهور تروتسکی،نمی

توان اقتصادی، نظامی و سیاسی   فرآیندی مُرکّب و ناهموار است.

در دست تعداد معدودی از کشورها متمرکز بوده، که بدین ترتیب 

به گفتهء لنین،  جهان را به زیر سلطهء خویش دارند.  اما،

های ها اختالف در نرخ رشد در بخشسرمایهء مالی و تراست"

 "افزایند.مختلف اقتصاد جهانی را از میان نبرده بلکه بر آن می

مانده -فصل هفتم(  البته ممکن است که یک کشور نسبتاً عقب)

-های پیشآوریتحت شرایط معینی بتواند با اتکاء به واردات فن

اش نیز پیشی بتواند از رقبای احتّرفته به سرعت رشد کرده و 

 بگیرد.

دهد که تقسیم این نکتهء مهمی است، زیرا که نشان می

 امری جهانکشورهای یهء رفته و بققدرت میان کشورهای پیش

المللی ایجاد هر گونه ثباتی هم که در روابط بین  ایستا نیست.

تغییرات اقتصادی دچار تزلزل  سرانجام در نتیجهء شده باشد،

برای مثال، تالشی که در پایان جنگ جهانی اول خواهد شد.  
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های از وقوع جنگ 11جامعهء مللورت گرفت که تا با ایجاد ص

 رو گردید.-به-گیری شود با شکست کامل روبعدی پیش

تئوریسین حزب های متمادی کائوتسکی، که سال

های سوسیال دموکرات آلمان بود، آماج اصلی بسیاری از جدل

اگر  ،لنین و بوخارین بود.  کائوتسکی در آغاز جنگ ]جهانی اول[

در خفا از دادن رأی ممتنع به بودجهء جنگی در پارلمان چه، 

کرد، اما هرگز به طور علنی از ( دفاع مییشستاگراآلمان )

 ادعا نمود که گویا در عوض حمایت حزب از جنگ انتقاد نکرده و

درگیر یک در برابر روسیهء تزاری استبدادی  آلمان دموکراتیک

جنگ تدافعی است.  نزدیک به یک سال پس از آغاز جنگ و 

انکار نبود، طلبانهء آلمان دیگر قابل -هنگامی که نیات توسعه

وی سرانجام به طور علنی مخالفت خویش را با جنگ اعالم 

-نظام سرمایه ریشه درجنگ  که کماکان این نظرش نمود، اما،

را ترویج  یهوی این نظر ،.  در عوضنداشته را رها نکردداری 

ی به امر دیگر داری جنگگویا از نقطه نظر سرمایه نمود کهمی

اش دلیلی که برای این ادعایو منطقی تبدیل شده است -غیر

که اقتصاد جهانی در شرف ادغام در سطح  نمود این بوداقامه می

جنگ میان "که،  مدعی بودوی المللی است.  از این رو، بین

های بزرگ امپریالیستی ممکن است که به ایجاد قدرت

به مسابقهء  سرانجام ها بینجامد کهترینفدراسیونی از قوی

                                                    
11 League of Nations 
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مورد  ءکائوتسکی این مرحله  1٢".خواهد دادتسلیحاتی خاتمه 

نامیده و  "امپریالیسم-فرا"داری را نظر خویش از رشد سرمایه

تشکیل جامعهء ملل در خاتمهء جنگ جهانی اول را به عنوان 

امپریالیسم و نظم -فرا راستای فرماسیونشی از چرخش در بخ

 آمیزتر دانست.-جهانی صلح

 از ائتالفی" عنوان به را آن لنین که –جامعهء ملل 

 دیگران از چیزی ربودن برای تالش در کدام هر که دزدها

 اختالفات بر که نبود قادر هرگز – ه بودتعریف نمود 13"است

امپریالیستی فائق آید، و تنها به  عمدهء هایقدرت میان شدید

بار دیگر آتش جنگی بسا  بود که فاصلهء تقریبًا یک نسل

به وضوح نشان داده شد که   ور گردید.تر در جهان شعلهوحشیانه

جو داری بالنسبه صلحباور کائوتسکی به یک به اصطالح سرمایه

توان اما، به عینه می جز یک توهم چیز دیگری نبود.  برعکس،

در داری رشد سرمایهدر تشریح  که تئوری لنین و بوخارین یدد

                                                    
12 “Ultra-imperialism,” Die Neue Zeit, September 
1٩14, 

http://marxists.org/archive/kautesky/194/09/ult-
imp.htm.  
13 “Speech Delivered at a Conference of Chairmen of 
Uyezd, Volost and Village Executive Committees of 
Moscow Gubernia,” October 15, 1920, 
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/
oct/15b.html.  

http://marxists.org/archive/kautesky/194/09/ult-imp.htm
http://marxists.org/archive/kautesky/194/09/ult-imp.htm
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/oct/15b.html
http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1920/oct/15b.html
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-های عمدهء سرمایهنیمهء اول سدهء بیستم و این که چرا قدرت

داری جهان را در دو جنگ وحشیانه و خانمان برانداز فرو بردند 

بسیار ماهرانه بوده است.



 نیو بوخار نیپس از لن سمیالیامپر
 

تواند به ما در درک جهان می اما، آیا رویکرد لنین و بوخارین

ساختار سیاست جهانی پس از جنگ دوم   مدرن یاری برساند؟

جهانی به طور فاحشی تغییر نموده است.  پیش از جنگ دوم، 

قطبی بود.  اگرچه جهان -جهان از نظر اقتصادی و سیاسی چند

قطبی باقی ماند، -از نظر اقتصادی کماکان چندپس از جنگ دوم 

گیری دو پیمان نظامی رقیب، که زیر سیطرهء شکلاما، در پی 

ایاالت متحده و اتحاد شوروی قرار داشتند، از نظر سیاسی به 

قطبی تبدیل گردید.  اتحاد شوروی که اسمًا -یک دنیای دو

حاکمیت نخبگان  تحتسوسیالیستی بود، اما در این زمان 

حفظ  برایتداوم رقابت با غرب  قرار داشت که در بوروکراتی

کشی قرار مورد بهرهاکثریت جامعه را جهانی  نفوذ قلمروو قدرت 

بود.  اتحاد  چیز برای آغاز جنگ سرد مهیا شدهداد.  همه می

-شوروی در انتهای جنگ دوم جهانی، با موافقت متحدین غربی

اش در دوران جنگ، تقریباً تمامی اروپای شرقی را تحت 

نا به الگوی خویش، هایی را باستیالی خویش در آورده و رژیم

که عمدهء اقتصاد کشورهای  حزبی-های تکیعنی حکومت

 در مربوطه را قبضه کرده بودند، بر سرِ کار گذاشت.  در حالی که

، دولت و سرمایه هیچ گاه به داریجهان سرمایه بخش عمدهء
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این دو نهاد طور کامل در هم ادغام نشدند، در بلوک شرق، اما، 

 1.شده بودند هم ادغامدت چندین دهه در به م

-بین رقابت شدیدای از دوره دوران مزبور، کهاین 

 توان انکار نمود.  جنگه است را به سختی میامپریالیستی بود

کماکان  ها کشتهبا به جا گذاشتن میلیون یدر کشورهای پیرامون

قدرت دست به یک مسابقهء تسلیحاتی -.  دو اَبرادامه داشت

 مستقیماً  ایاالت متحده و اتحاد شورویگسترده زدند.  اگرچه، 

و چند مورد وارد جنگ نشدند، اما، در زمان بحران موشکی کوبا 

اما، به   ٢دیگر به شکل خطرناکی در آستانهء جنگ قرار گرفتند.

، و متعاقب آن 1٩8٩دنبال تحوالت در اروپای شرقی در سال 

، ساختار سیستم جهانی بار دیگر فروپاشی اتحاد شوروی

 دستخوش تغییر گردید.

زمان با مغلوب شدن کشور عراق در جنگ سرد هم

، پایانی رسید به دست ارتش ایاالت متحده به پایان 1٩٩1سال 

                                                    
1 For a brief account of this period and the 
subsequent collapse of the Soviet bloc see Phil 
Gasper, “The Legacy of Stalinism,” International 
Socialist Review 69, January 2010. 
http://www.isreview.org/issue/69/legacy-stalinism.  
2 Patricia Lewis, Heather Williams, Benoit Pelopidas 
and Sasan Aghlani, “Too Close for Comfort: Cases of 
Near Nuclear Use and Options for Policy,” Chatham 
House Report, April 2014, 
http://www.chathamhouse.org/publicatins/papers/v
iew/199200.  

http://www.isreview.org/issue/69/legacy-stalinism
http://www.chathamhouse.org/publicatins/papers/view/199200
http://www.chathamhouse.org/publicatins/papers/view/199200
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-را برای ایجاد ثبات بین "نظم نوین جهانی" که گویا قرار بود

های نظامی فروکش که در آن درگیریثباتی  بیافریند،المللی 

رغم .  اما، بهمند گردندبهره "صلح فواید عظیم"نموده و همه از 

 هایو جارچی ریزانهوی پیروزی در میان برنامه-و-های

های آغازین دههء نود ]سدهء امپراتوری ایاالت متحده در سال

حاکم در ایاالت  ءبیستم[ از فواید صلح خبری نشد زیرا که طبقه

رو -در-ای روهای تازهبا چالش خود را متحده تقریباً بالفاصله

 دید.

-سلطهء سیاسی واشنگتن بر کشورهای عمدهء سرمایه

مثبت جنگ سرد  آوردهایاری در اروپا و آسیا یکی از دستد

برای ایاالت متحده بود به این خاطر که این کشورها برای حفظ 

به دنبال اما، امنیت خویش به ارتش ایاالت متحده متکی بودند.  

نظامی اروپای غربی به ایاالت گی فروپاشی اتحاد شوروی، وابست

-پارچگی اقتصادی و سیاسیزمان یکمتحده کاهش یافته و هم

های اش شتاب گرفت.  این مسئله از نظر طراحان ]سیاست

به عنوان تهدیدی بالقوه محسوب امپریالیستی[ ایاالت متحده 

سلطهء جهانی آمریکا را مورد مدت تداوم -گردید که در میان

برخی از کشورهای  ،در اواسط دههء نود.  دادهدف قرار می

که بتواند  سر دادند ایدهء نیروی دفاعی اروپا را زمزمهء اروپایی

.  عمل کند مستقل از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(

که تحت سلطهء آمریکا به  سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(
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شوروی هیر اتحاد جما به اصطالح خطر خاطر مقابله با

رسید به نظر می سوسیالیستی ایجاد شده بود، در شرایط جدید

  .آن وجود نداشته باشد دلیل چندانی برای ادامهء حیات دیگر که

 از یک سو سیاست گزاران ایاالت متحده نیز در عین حال

یک پیمان استراتژیک میان آلمان  دغدغهء آن را داشتند که مبادا

چین  نگران آن بودند که دیگر ، و از سویه شکل گرفتهو روسی

به تدریج ظهور نموده و  به عنوان یک نیروی اقتصادی و نظامی

 بگیرد. در آسیا به عنوان یک نیروی مسلط را جای ایاالت متحده

ها از دو طریق نظامی و حکومت کلینتن به این چالش

سازی -های جهانیسیاست حکومت ویاقتصادی پاسخ داد.  

-نمود که با هدف وارد ساختن دیگر قدرتدی را تحمیل اقتصا

 های عمدهء جهان به حلقهء وابستگی به ایاالت متحده در

، جهانی تنظیم شده بود.  در عین حالسازمان تجارت  چارچوب

با هدف تداوم حضور ایاالت  نیز سیاست تقویت و گسترش ناتو

با متحده در اروپا و تضعیف روسیه دنبال گردید.  این سیاست 

اش حفظ وابستگی نظامی در یوگسالوی سابق، که هدف دخالت

 اروپا به نیروی نظامی ایاالت متحده بود، به اوج خود رسید.

ریزان ایاالت متحده -برنامهدر دههء نود ]سدهء بیستم[ 

هایی زدند که از هر دو جناح حاکمیت دست به یافتن راه حل

 اشعظیم واشنگتن بتواند با اتکاء به توان نظامیبدان وسیله 

در جناح راست، متنفذترین گروه اش را مهار کند.  رقبای اصلی
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 برای سدهء نوین کار به نام پروژهمحافظه-کده نویک پژوهش

بود که چندین تن از اعضاء آن به عنوان مقامات عالی  3آمریکایی

بوش به کار گرفته شدند.  در  دبلیورتبه در حاکمیت جورج 

منتشر  ٢٠٠٠در سپتامبر سال  کدهگزارشی که این پژوهش

حفظ برتری جهانی ایاالت "اهداف راهبُردی در راستای ساخت، 

المللی در خط اصول متحده ... و شکل دادن به نظام امنیت بین

بر اساس گزارش   برشمرده شده است. "و منافع ایاالت متحده

ی به دست هدف چنین یابی به ایننکتهء کلیدی برای دستمزبور، 

 در حالی که مناقشهء"  کنترل منطقهء خلیج فارس بود.گرفتن 

حل نشده با عراق فعالً توجیه الزم برای حضور در خلیج فارس 

سازد، اما نیاز برای حضور یک نیروی عمدهء نظامی را فراهم می

ایاالت متحده در خلیج فارس به مسئلهء رژیم صدام حسین 

بود که تغییر فرض این گزارش این  4"دهد.ای میاهمیت ویژه

رژیم در عراق نه تنها کنترل دومین میدان بزرگ نفتی جهان را 

در  به اهرم بسیار مهمی سپرد، بلکهبه دست ایاالت متحده می

 به شدت اش، به ویژه اروپا و چین که هر دوبرابر رقبای عمده

 گردد.نفت خاورمیانه متکی هستند، تبدیل میبه 

                                                    
3 Project for the New American Century (PNAC) 
4 Rebuilding America’s Defenses: Strategy, Forces, 
and Resources for a New Century (September 2000). 
PNAC disbanded in 2006 and its website no longer 
exists, but a copy of the report is available at: 
http://www.informatinclearinghouse/info/pdf/Rebui
ldingAmericasDefenses.pdf. 

http://www.informatinclearinghouse/info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
http://www.informatinclearinghouse/info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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کار محافظه-های نوخیال افراطی-و-این صرفاً خواب

نبود.  در پایان دههء نود، هر دو جناح حاکمیت بر سر این که 

 برود به اتفاق نظر رسیده و به عنوانرژیم صدام حسین باید 

سیاست رسمی ایاالت متحده مطرح شد.  به فاصلهء کوتاهی 

، مرکز مطالعات ٢٠٠٠در سپتامبر سال  گزارش این پس از انتشار

که مورد قبول هر دو حزب حاکم است  5للیالمراهبُردی و بین

 انرژی منتشر ساخت سیاسی-زارشی را پیرامون اهمیت جغراگ

ز برای مرتفع ساختن میان نیا "تناقض بنیادین"که به یک 

در زیربنای نفتی کشور عراق و مدرنیزه  آوریهای فننارسایی

-در راستای کمک به افزایش سقف تولید جهت پاسخ کردن آن

از یک سو و  ی برای انرژیروند فزایندهء تقاضای جهانگویی به 

اما، مشکل این بود   6شت.ها اشاره دااز سوی دیگر تداوم تحریم

های اقتصادی در حالی که رژیم در قدرت باقی که لغو تحریم

فرانسه و روسیه تمام شود، که توانست به نفع ماند تنها میمی

ای دولت عراق امتیازات عمدهتوانسته بودند در مذاکرات نفتی با 

 از صدام بگیرند.

های تداوم برتری جوییای زمینهء اصلی چنین دغدغه

های عمده بود که قوهء محرک آن امپریالیستی میان قدرت

                                                    
5 Center for Strategic and International Studies 
(CSIS) 
6 CSIS Panel Report, The Geopolitics of Energy into 
the 21st Century (Washington: CSIS, 2000), 
“Executive Summary,” xiv. 
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تر از نود سال پیش های اقتصادی و نظامی بود کهمنطق رقابت

 سیاسی-آن توسط لنین و بوخارین، اما، تحت شرایط جغرا

های هیچ کدام از دیگر قدرتاگرچه   حلیل شده بود.متفاوتی ت

ونی واشنگتن در معیار جهانی مهژه قادر به تهدید هنوز جهانی

های به سلطهء ایاالت متحده در زمینه توانستند که، اما، مینبودند

هدف درازمدت امپریالیسم ایاالت   لطمه وارد سازند. یمشخص

خاورمیانه بود، سیاستی که ل بر ذخایر نفتی متحده تداوم کنتر

هدف در .  این ه بودشد نخست پس از جنگ جهانی دوم تدوین

های خودی در منطقه وهلهء نخست با حمایت کامل از حکومت

در حالی که در ها دنبال شده، فارغ از کارنامهء حقوق بشری آن

در صورت امکان با مهار کردن و  خودی-های غیرمورد حکومت

 ها با یک رژیم خودیجا کردن آن-به-سرنگون سازی و جا

همراه بوده است.  در واقع، این جیمی کارتر از حزب دموکرات 

ساالنهء  این هدف را به رساترین وجهی در طی سخنرانیبود که 

در  1٩8٠پیرامون وضعیت کشور در ژانویهء سال  رییس جمهور

هر گونه "تشریح نمود: برابر اجالس مشترک کنگره این گونه 

تالشی از سوی یک نیروی خارجی جهت کسب کنترل بر 

منطقهء خلیج فارس به منزلهء تجاوز به حریم منافع حیاتی 

ایاالت متحدهء آمریکا تلقی خواهد شد، و این چنین تجاوزی با 

ن که با توسل به ای که الزم باشد، ولو ایتوسل به هر وسیله
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الح به آن چه که به اصط  ٧"، دفع خواهد شد.نیروی نظامی

یادآور این واقعیت نام گرفته، در واقع  "دکترین کارتر"عنوان 

-که در یکی از یادداشت اعمال کنترل ]بر خلیج فارس[، است که

از آن  1٩45های رسمی وزارت خارجه به هّری ترومن در سال 

یک منبع شگفت انگیز از قدرت راهبُردی، و یکی از "به عنوان 

 یاد شده بود، 8"در تاریخ جهانهای مادی ترین پاداشبزرگ

است که همواره از سوی هر دو جناح حاکم در ایاالت  ایپروژه

 است. متحده دنبال شده

، به به قدرت رسید ٢٠٠1هنگامی که بوش در سال 

تجاوز علنی و اشغال تمام  دلیل ناکافی بودن حمایت داخلی از

برای  به تغییر رژیم در آن کشور عراق، دست یازیدن کشور عیار

یک سال پیش از به   پذیر نبود.به فوریت امکانایاالت متحده 

ای شرمانهبه طور بی PNACقدرت رسیدن بوش، در گزارش 

یعنی سیاست ] آمده بود که برای پیاده نمودن این چنین سیاستی

                                                    
7 The State of the Union Address Delivered Before a 
joint Session of the Congress, January 23, 1980. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=
33079. 
8 Report by the Coordinating Committee of the 
Department of State, “Draft Memorandum to 
President Truman,” Foreign Relations of the United 
States, Diplomatic Papers, The Near East and 
Africa, Vol. 8, 1945, 45. 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=33079
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=33079
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-راهو  آمیزفاجعه یک رخداد"به  تغییر دادن حکومت در عراق[ 

بدین رو،   نیاز است. 1٠"جدید ٩همانند یک پرل هاربر –گشا 

حمالت یازدهم سپتامبر دقیقاً آن فرصتی را که حکومت بوش 

اش شده ریزیه تا بتواند برنامهء از پیش طرحبه دنبال آن بود ک

-گیلبرت َاشکار در این باره می  .را پیاده نماید در اختیار گذارد

برای ای هم چون بادآوردهء معرکه ٢٠٠1یازدهم سپتامبر "گوید: 

که بنیادگراهای اسالمی،  را ء هولناکیحکومت بوش بود ... ضربه

به دشمنان قسم این متحدین پیشین ایاالت متحده که اکنون 

آن چنان  وارد سازنددر آن روز توانستند خورده تبدیل شده بودند، 

شوک سیاسی را در ایاالت متحده ایجاد نمود که حکومت بوش 

سرانجام زمان آن فرا رسیده است را به این صرافت انداخت که 

 "ویتنام سندروم"که تا بتوان یک بار و برای همیشه از شر 

هایی خودسرانهء جوییخالص شده و بار دیگر به دوران مداخله

 11"های جنگ سرد بازگشت.دهه

نکتهء مهمی که باید بدان توجه نمود این است که اگر 

برنامه میان حکومت بوش  این چه پیرامون چگونگی پیاده نمودن

                                                    
٩  Pearl Harbour  پایگاه نیروی دریایی آمریکا در هانولولو در هاوایی

از سوی ارتش ژاپن مورد تهاجم قرار  1٩41است که در هفتم دسامبر 

گرفته بود، امری که بهانهء الزم برای ورود ایاالت متحده به جنگ را 

 فراهم ساخت.
1٠ Rebuilding America’s Defenses. 
11 “U.S. Imperial Strategy in the Middle East,” 
Monthly Review, Vol. 55, No. 9, February 2004, 
http://monthlyreview.org/2004/02/01/u-s-imperial-
strategy-in-the-middle-east.  

http://monthlyreview.org/2004/02/01/u-s-imperial-strategy-in-the-middle-east
http://monthlyreview.org/2004/02/01/u-s-imperial-strategy-in-the-middle-east
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های هیئت حاکمه اختالفات تاکتیکی و برخی دیگر از بخش

 اتفاق نظر در مورد هدف غایی این برنامه تقریباً  وجود داشت، اما

-.  چرخش به سمت یک سیاست خارجی یکدست بودیک

متجاوز به هیچ روی حاصل به اصطالح  و گرا، تهاجمیجانبه

ده، بلکه نتیجهء شرایط نوینی بود کاران نبو-کودتای نومحافظه

-که این فرصت را برای امپریالیسم ایاالت متحده فراهم می

 .ای حل نمایداش را به طریق تازهساخت که تا بتواند مسایل

در حکومت بوش بودند کسانی که خواهان تهاجم 

فوری به عراق بودند، اما به دالیل سیاسی تصمیم بر این نهاده 

تر بوده و در فغانستان به لحاظ سیاسی شدنیبه اتهاجم  کهشد 

برای  بتوان از آن به عنوان سکویی عین حال ممکن است که

استفاده  عراق و ساقط ساختن حکومت این کشور اقدام بر علیه

مزیت دیگر آن این بود که برای واشنگتن این فرصت را   نمود.

 ساخت که یک رشته پایگاه نظامی در آسیای مرکزیفراهم می

اش را بر نفت و گاز بر پا ساخته، تا بدین ترتیب بتواند کنترل

تری منطقهء دریای خزر افزایش داده و در عین حال از اهرم قوی

 بر علیه روسیه و چین برخوردار باشد.

پس از آن که عملیات در افغانستان تقریباً مختومه به 

اش را به سمت عراق توجهحکومت بوش آن گاه نظر رسید، 

وف نموده و در این کارزار تقریباً از حمایت کامل تمامی معط
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ای که در دوره  1٢مند بود.های رهبری حزب دموکرات بهرهمهره

شد، اختالف تجاوز و لشکرکشی به کشور عراق تدارک دیده می

جویی و رقابت میان با فرانسه، آلمان، روسیه، و چین عمق برتری

تجاوز و لشکرکشی قرار از های عمده را به نمایش گذارد.  قدرت

هء ایاالت متحده بر های سلطپایه این بود که نه تنها به عراق

سلطه بر  خاورمیانه را تحکیم نموده، بلکه در عین حال زمینهء

از میان .  می را نیز فراهم سازداین رقبای اقتصادی و نظا

الت متحده متخاصم بوده، برداشتن رژیمی که نسبت به منافع ایا

به دست گرفتن کنترل منابع نفتی عراق و بدان طریق افزایش 

اعمال نفوذ بر اروپا و چین، و به کار گرفتن عراق به عنوان 

پایگاهی برای تجدید سازمان نمودن خاورمیانه به دلخواه 

واشنگتن از جمله اهداف اصلی برای راه اندازی این تجاوزگری 

 عریان بود.

عراق، در  در گراشغال ، سرکردهء پیشین رژیم13ل جی گارنرژنرا

.سی.، نظرگاه درازمدت واشنگتن ای با تلویزیون  بی .بی مصاحبه

                                                    
سویی گذشته از حمایت کامل از سوی حزب دموکرات، حمایت و هم  12

های مسلط در امر پیش بردن چنین سیاست امپریالیستی و قبوالندن آن رسانه

به اکثریت بزرگی از جامعه )به طور عمده در ایاالت متحده و اروپا( نقش 

وسسهء م سوی بسیار حیاتی داشته است.  بر اساس یک نظرسنجی که از

انتشار یافته بود، پنجاه و یک درصد از  2٠٠3گالوپ در ماه مارس سال 

خود شخصاً رهبری عملیات  ینباور داشتند که صدام حسها آمریکایی

عمیق عمومی را  جهالتگونه یازدهم سپتامبر را به عهده داشته است.  این 

گزار توان به توسط یک رسانهء جمعی گوش به فرمان و خدمتتنها می

 طبقهء حاکم آفرید. )م(
13 General Jay Garner 
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در مورد عراق را به عنوان یک پایگاه سیاسی و نظامی توضیح 

 کنترل آمریکا بر منطقهء اقیانوس آرام بر اساس الگویداد که 

 :در اوایل سدهء تنظیم شده بود

پین، شاید بشه و فیلیپین استفاده کردیم.  از فیلیما 

رسانی به ناوگان ایستگاه سوخت گفت که مثل یه

دریایی ما بود.  همین باعث شد که ناوگان دریایی 

ایاالت متحده بتونه حضورش را در منطقه حفظ کنه.  

اون موقع ناوگان ایاالت متحده تونست حضور 

 داشته باشه. قدرتمندی تو منطقهء اقیانوس آرام

-به نظرم ... ما باید به عراق مثه یه ایستگاه سوخت

جایی که ما در اون جا به رسانی خودمون نگاه کنیم، 

شکلی حضور داریم و تأثیر عراق اینه که تو منطقه 

افتیم، و در عین حال در اون جا به یه برتری جا می

کنیم.  نظرم اینه که ما باید استراتژیک دست پیدا می

اینو بپذیریم و برای مدتی تو اون کشور بمونیم، یعنی 

ها حاضرند که به منظورم اینه که مادامی که عراقی

 14عنوان مهمون ما را بپذیرند، اون جا بمونیم.

دهد که سیاست جاری در واقع این مصاحبه نشان می

در امتداد همان تاریخ طوالنی امپریالیسم ایاالت متحده تنظیم 

                                                    
14 Interview on BBC Newsnight, broadcast March 19, 
2004, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programms/newsnight/
3552737.stm.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programms/newsnight/3552737.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programms/newsnight/3552737.stm
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های ایاالت متحده ، دنیایی که به واسطهء سیاستاما  شده است.

ای را در طی چند دههء گذشته شکل گرفته، خود مشکالت تازه

برای امپریالیسم ایاالت متحده آفریده است.  از جمله، اشغال 

گیر شدن ارتش ایاالت متحده عراق که در بدو امر موجب زمین

را از صحنه  در منطقه ایران ترین رقیبشده و در عین حال بزرگ

خارج کرده بود، نهایتاً اما موجبات شدت یابی رویارویی واشنگتن 

 با تهران را فراهم ساخت.

تر این که، اگر چه واشنگتن توانسته است که پس مهم

در  به طور عمده از اختتام جنگ سرد کشورهای اروپای غربی را

در مورد  یش گرد آورد، اماالمللی زیر سلطهء خویک نظام بین

روسیه )کماکان یک قدرت نظامی عمده مجهز به هزاران 

ز موشک اتمی( یا چین )قدرت رو به رشد اقتصادی و نظامی( ا

گذاران است.  در حقیقت، سیاست انجام چنین کاری عاجز مانده

ایاالت متحده به شدت نگران عروج چین بوده و دایماً به دنبال 

یل شدن این کشور به چالشی گیری از تبدیافتن راهی برای پیش

در سطح  احتّدر برابر قدرت ایاالت متحده در سطح منطقه و یا 

ایاالت متحده به بهانهء آن چه که در یازدهم   جهانی هستند.

های نظامی در آسیای سپتامبر رخ داده بود دست به ایجاد پایگاه

مرکزی زد.  در پاسخ به این اقدام ایاالت متحده، روسیه و چین 

را به عنوان تالشی برای خارج  15هایسازمان همکاری شانگ

                                                    
15 Shanghai Cooperation Organization 
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ساختن ایاالت متحده از منطقه تشکیل دادند.  در این راستا، 

رژیم اُزبک توانستند که دست ایاالت روسیه و چین با حمایت از 

تنها شمایی است از متحده را از اُزبکستان کوتاه کنند.  این 

ر آن مراکز عمدهء قدرت تر که دروندی در ابعاد بسیار بزرگ

دیگر -نظامی و اقتصادی جهان برای کسب امتیاز بر علیه یک

دهند.  هیچ کدام از این مراکز، اما، حاضر نیست که به مانور می

روی ایاالت متحده قد برافرازد، زیرا که -در-طور مستقیم رو

به این روند وجود بهای چنین کاری بسیار گران خواهد بود، اما، 

گی و بی ثباتی در سیستم جهانی دسته-گر چندنمایانخوبی 

 است.

-یکشود، سیاست خارجی برخالف آن چه که گفته می

پس از که کارانهء حکومت بوش و به شدت تجاوز گراجانبه

ه هیچ وجه نتیجهء به ب اتخاذ گردید یازدهم سپتامبر رخدادهای

، بلکه 16کاران نبودهنومحافظه حاکمیت توسط اصطالح ربودن
                                                    

ادعای "ربودن" در زمان لشکرکشی ایاالت متحده به عراق در سال   16

توان از های آمریکایی رایج بود.  برای مثال، میدر میان لیبرال 2٠٠3

مقالهء رابرت کاتنر که در مخالفت با نظرات سردبیران در نشریهء باستون 

اند" ارجی ایاالت متحده را ربودهکاران سیاست خگلوب با عنوان "نومحافظه

 نام برد.

“Neo-cons have hijacked US foreign policy,” Boston 
Globe, September 10, 2003, 
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opini
on/oped/articles/2003/09/10/neo_cons_have_hijacke
d_us_foreign_policy/.  

-که بسیاری از این نومحافظه چنین به جاست که به این نکته اشاره نمودهم 

منادی جنگ سرد بودند.  همان  های  کاران در ابتدا در زمرهء دموکرات

اشاره  خود به آن کاران در آن موقعگونه که دو تن از رهبران نومحافظه

http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2003/09/10/neo_cons_have_hijacked_us_foreign_policy/
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2003/09/10/neo_cons_have_hijacked_us_foreign_policy/
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2003/09/10/neo_cons_have_hijacked_us_foreign_policy/
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امپریالیسم ایاالت  بهاست که  اساسًا متفاوتیحاصل شرایط 

اش را به طریق نوینی حل دهد که تا مسایلفرصت میمتحده 

نماید.  دقیقاً به این دلیل است که ریاست جمهوری باراک اوباما 

که جای بوش را گرفت تغییر چندانی را به همراه نداشت.  راس 

کار نیویورک تایمز در این -محافظهگان ، از نویسنده1٧تتهَ ودا

 :نوشته بود که ٢٠11ای در سال باره در مقاله

هایی که چشم بصیرت دارند، کامالً آشکار از دید آن

بوش و  ت که شکاف میان سیاست خارجی جورجاس

سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما از زمانی که وی 

یاد کرده تا کنون به طور ثابتی در حال آب رفتن 

ای که گذشت به این واقعیت رسمیت است.  اما، هفته

های نگاران تاریخ جنگ-بخشید: هنگامی که تاریخ

اند که فنویسند، موظّرا می 11/٩آمریکای پس از 

هنگام سنجش، این دو حکومت را در یک ترازو قرار 

                                                    
ایاالت متحده پاتریک، سفیر سابق کرده بودند، "بسیاری، از جمله جین کرک

که حزب  پس از آنیک دموکرات جنگ طلب بود، ولی  ،در سازمان ملل

به چپ نشان داد، از حزب جدا دموکرات در دههء هفتاد گرایش بیشتری 

کاران، هم چون ریچارد پرل، در ابتدا در بسیاری از این نومحافظه. ندشد
کنار هنری جکسن، سناتور دموکرات تجمع کرده بودند که رهبری مخالفت 

 فورد را به عهده داشت."-زدایی نیکسن-با سیاست تشنج

Max Boot and Jeane J. Kirkpatrick, “Think again: 
Neocons,” Foreign Policy, January/February 2004, 
http://www.cfr.org/united-states/think-again-
neocons/p7592.  
17 Ross Douthat 

http://www.cfr.org/united-states/think-again-neocons/p7592
http://www.cfr.org/united-states/think-again-neocons/p7592
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مورد قضاوت  یک جا اوباما را-داده، و دوران بوش

 18قرار دهند.

 به اوباما ٢٠٠8هایی که در سال آنقطعاً بسیاری از 

نتظاری نداشتند، اما، عملکرد رأی دادند به هیچ وجه این چنین ا

در و نیم پس از ورود به کاخ سفید دو سال  حکومت وی تنها

، می آمریکانیروی نظااگر چه .  این مورد تردیدی باقی نگذاشت

طراحی شده بود، که در دوران بوش  ایبر اساس برنامه آن هم

نهایتاً از عراق خارج شد، اما، جنگ در افغانستان گسترش یافته، 

و حمالت در آن سوی مرز و در خاک پاکستان با انبوهی از تلفات 

ها به طور مرتب ادامه داشته، کارزار مخفیانهء در میان غیرنظامی

لیک افشاء شده، کارزار بمباران بمباران در یمن که توسط ویکی

را مورد تهدید قرار  ایرانشود، و دایماً که آشکارا دنبال می لیبی

در از جمله عالیمی است که تداوم سیاست خارجی بوش  دادن

اوباما هم چنین سیاست   گذارد.می حکومت اوباما را به نمایش

قدرت رو به رشد را جهت مقابله با  "چرخش به سمت آسیا"

تحده در آفریقا را به چین اعالم نموده و حضور نظامی ایاالت م

 شدت افزایش داده است.

                                                    
18 “Whose Foreign Policy Is It?” New York Times, 
May 8, 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/05/09/opinion/09do
utha.html.  

http://www.nytimes.com/2011/05/09/opinion/09doutha.html
http://www.nytimes.com/2011/05/09/opinion/09doutha.html
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تمامی این رویدادها بر این نگرش لنین که امپریالیسم 

-داری پیشرمایهجزیی از بافت سصرفاً یک سیاست نبوده، بلکه 

ای گذارد.  رقابت اقتصادی به طور فزایندهاست صحه میرفته 

برد.  های نظامی راه میگریو دخالت سیاسی-جغراهای به رقابت

تواند در طول زمان تغییر کند، اما، اگر چه شکل این رقابت می

داری زنده باشد، امپریالیسم نیز به حیات تا مادامی که سرمایه

دقیقاً به همین دلیل است که دو حزب خویش ادامه خواهد داد.  

ات جزیی، سیاسی عمده در ایاالت متحده، به رغم برخی اختالف

کنند.سیاست خارجی یکسانی را دنبال می
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 چپ نیاز منتقد ینظرات برخ یبررس
 

-به رغم تغییراتی که در ساختار سرمایهبحث من این است که 

داری در طی یک سدهء گذشته صورت پذیرفته، تئوری لنین و 

را حفظ نموده و در تحلیل از  بوخارین کماکان اعتبارشان

گاه خویش را به عنوان یک نقطهء آغازین امپریالیسم معاصر جای

این  1ها.  اما، بسیاری از چپاست اساسی کماکان حفظ نموده

نالی، مارکسیست کنند.  از جمله، دیوید مکدیدگاه را رد می

زمینه های لنین و بوخارین در این ، به نقاط قوت تحلیلکانادایی

های جدی در نارسایی"اذعان دارد، اما، بر این باور است که 

هایی که به نارسایی –موجود است  های لنین و بوخارینتئوری

ها کدام این نارسایی  ٢"ویژه امروز به ناتوانی تبدیل شده است.

 کند.نالی به سه مورد اشاره میاست؟  مک

                                                    
" یهاکند، "چپهایی که نویسنده در این بخش ارایه میبا توجه به نمونه  1

 شود. )م(های آکادمیک را شامل میمورد نظر وی به طور عمده چپ
2 David McNally, “Understanding Imperialism: Old 
and New Dominion,” Against the Current 117, July-
August 2005, http://www.solidarity-
us.org/site/node/255.  

نالی در عین حال به طور مختصر به نظرات ُرزا لوکزامبورگ مک

.  مان زمان شکل گرفته بودکه تقریباً در ه پردازدمی پیرامون امپریالیسم

 من با نقد وی بر لوکزامبورگ هم نظرم.

http://www.solidarity-us.org/site/node/255
http://www.solidarity-us.org/site/node/255
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 هلنین بر این باور بود گوید کهمی نالینخست، مک

که استعمار به سمت صدور سرمایهء اضافی به مستعمرات "

شد به شکلی سودآور یعنی آن بخش از سرمایه که نمی –چرخید 

در داخل به کار انداخته شود.  این در حالی است که تمامی 

اش برای اثبات نظرش آورده هایی را که وی در کتابچهجدول

س، بخش عمدهء صدور سرمایه از یک دهند که برعکنشان می

امری  –مشابه بوده است داری به کشور کشور ثروتمند سرمایه

در این تردیدی نیست که   "که تا امروز نیز ادامه داشته است.

رفتهء بخش عمدهء سرمایه گذاری خارجی کشورهای پیش

شود.  اما، داری در دیگر کشورهای توسعه یافته انجام میسرمایه

نکته این جاست که لنین این واقعیت را نفی نکرده، و تئوری وی 

نیز بر نفی آن متکی نیست.  نکتهء اساسی در دیدگاه لنین این 

سرزمین، منابع، و بازارهای جهان توسعه نیافته است که کنترل 

داری نقشی حیاتی را در میدان رقابت با دیگر کشورهای سرمایه

گذاری که سرمایه مفهوم اینبه نه اما، کند، رفته بازی میپیش

دهء سرمایهء صادر شده را بخش عمدر این چنین کشورهایی 

 .تشکیل بدهد

 گویا وی بوخارین را به دلیل این که نالیمک دوم،

یک دورهء به لحاظ تاریخی مشخص از ادغام سرمایه در دولت "

ملی در اوایل سدهء بیستم را به عنوان یک گرایش ذاتی توسعهء 

سرمایه تعمیم داده، و مدعی است که سرمایه و دولت به مرور 
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سازی و آمیزند.  در حالی که موجی از خصوصیزمان در هم می

دهد که رابطهء میان زدایی در دوران اخیر نشان می-مقررات

  "و دایماً در حال تغییر است.بوده دولت و سرمایه بسیار سیال 

نالی نکتهء درستی است.  ء مورد اشارهء مکدر این مورد نیز نکته

توضیحی را که بوخارین در مورد رابطهء میان دولت و  تردیدبی

 است، اگرچه انگارانه کند بیش از اندازه سادهسرمایه عرضه می

تا اواسط سدهء بیستم به عنوان مورد اشارهء بوخارین  رایشگ

امپریالیسم در حقیقت، بوخارین خود در   گرایش مسلط باقی ماند.

داری های متناقض در سرمایه، به وجود گرایشو اقتصاد جهانی

 کند:مدرن اشاره می

داری جهانی از یک سو به جهانی شدن رشد سرمایه

تراز از سوی دیگر، به هم حیات اقتصادی راه برده، و

انجامد، و این در حالی های اقتصادی میکردن تفاوت

دقیقاً همان روند رشد اقتصادی، به درجات است که 

-منافع سرمایه "ملی کردن"بسیار باالیی گرایش به 

نظر تنگ "ملی"های داری را تشدید نموده، که گروه

اضرند را سازمان داده که تا ُبن دندان مسلح بوده و ح

دیگر بیفتند. )فصل -که تا هر لحظه به جان یک

 هشتم(

 ، نویسندهء مارکسیست،این نکته توسط کرس هارمن

 بسط یافته بود:این گونه در دههء هفتاد )سدهء بیستم( 
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داری دولتی است، گرایش به سمت ایجاد سرمایه

های در راستای ادغام کامل سرمایهیعنی گرایش 

.  در آن کشور است دولت ملی منفرد در هر کشور در

المللی کردن تولید نیز عین حال گرایش به سمت بین

های بسیار مدرن در بُعد جهانی شکل آوریفن: هست

گرفته است؛ منابع ضروری در صنایع کلیدی مانند 

ای، و به طور صنایع شیمیایی، هوافضایی، رایانه

توان با ای در صنایع خودرو سازی را میفزاینده

 فراخواندن منابع از کشورهای متعدد فراهم ساخت.

-سرمایه ایجاد یعنی گرایش به سمت –این دو روند 

داری دولتی و به سمت جهانی کردن پروسهء تولید 

 نیز دیگر بوده و در عین حال-هم مکمل یک –

 اند ...متناقض

رفتهء این بدان معناست که حتا در کشورهای پیش

داری سرمایه"به دور زدن داری نیز، گرایش سرمایه

یعنی گرایش  –خود یک گرایش دیگر است  "دولتی

هایی که منافع خویش را به سمت اتکاء به شرکت

بینند.  البته، این متفاوت از منافع سرمایهء مالی می

ها از پایگاه داخلی برخوردارند.  و در این نیز شرکت

ها متکی بر یک دولت تردیدی نیست که این شرکت

هستند که تا در روز بحران دست نجات به سوی  ملی
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ها دراز کند.  ولی، این بدان معنا نیست که حاضرند آن

 3زیرِ دست دولت ملی باشند.

از زمانی که هارمن این خطوط را نزدیک به چهل سال 

 اکثر ریزی دولتی درمالکیت مستقیم دولت و برنامه پیش نوشت،

ن زیادی افول کرده داری به میزاکشورهای عمدهء سرمایه

با این وجود، حرف نادرستی است )چنان چه بعضاً گفته   4است.

های ملی مربوطه های بزرگ از دولتشود( که اکثر کمپانیمی

رابطهء میان دولت و  که حتا اگر، 5اندبه طور کامل انفصال یافته

نکتهء  6.تیز توصیف کنند-و-های تندگی تنشبا ویژه سرمایه را

                                                    
3 Chris Harman, “Better a Valid Insight Than a Wrong 
Theory,” International Socialism (1st series), No. 100, 
July 1977, 
http://www.marxists.org/history/etol/writers/harma
n/1977/07/insight.htm.  

اری دولتی نوع دزمانی مورد بحث، سرمایهکشور چین که در ظرف   4

دارهای دولتی و خصوصی هر دو خودش را پرورده، که در آن سرمایه

-متعلق به طبقهء حاکم هستند، یک استثناء عمده در این مورد به شمار می

 رود.  برای شرحی مختصر در این زمینه به منبع زیر رجوع شود:

Tom Bramble, “China after the Boom,” Red Flag, July 
29, 2015, http://redflaf.org.au/articles/china-after-
boom.  

شناس آمریکایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا، از ویلیام رابینسن، جامعه 5

که روند جهانی شدن یک طبقهء حاکم فراملی را  است این نظریه مدافعین

 دهای ملی آفریده است.فارغ از تمامی پیون

“A Theory of Global Capitalism,” William I. 
Robinson, (Baltimore: John Hopkins University 
Press, 2004) 
6 See Chris Harman, “The State and Capitalism 
Today,” Internationalism 2:51, Summer 1991, 
(http://www.marxists.org/archive/harman/1991/xx/st

http://www.marxists.org/history/etol/writers/harman/1977/07/insight.htm
http://www.marxists.org/history/etol/writers/harman/1977/07/insight.htm
http://redflaf.org.au/articles/china-after-boom
http://redflaf.org.au/articles/china-after-boom
http://www.marxists.org/archive/harman/1991/xx/statcap.htm
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اساسی در پایهء استدالل بوخارین )و لنین( در واقع در همین 

های ملی مربوطه داری و دولتهای سرمایهرابطهء میان بنگاه

روز شدن است -تردید بوخارین در این مورد نیازمند بهبی  است.

ای را که سرمایه و دولت در های بسیار پیچیده و تازهتا که راه

تر از همه خود این حساب آورد، اما، مهم پیوندند را بههم می

 اند.شده واقعیت است که این دو در هم تنیده

ترین بزرگ"نالی، ، بنا به گفته مکدر نهایت سوم و

که اشغال این است  احتماالً درهای امپریالیسم تئوری کاستی

های های عمده را به عنوان یکی از رخسارهارضی توسط قدرت

کامالً محرز است   "جهانی در نظر دارند. داریضروری سرمایه

که در اواخر سدهء نوزده و در نیمهء نخست سدهء بیستم، 

اشغال مستقیم ارضی و کسب  از طریق خود را امپریالیسم

داد، و تالش لنین و بوخارین این است که مرات نشان میمستع

 اشغال ارضی ، اما،به تشریح چرایی آن بپردازند.  نماد امپریالیسم

های اصلی بلکه اعمال کنترل است.  آن چه که قدرت نبوده

آموختند این است که داری پس از جنگ دوم جهانی سرمایه

توان با فشار اقتصادی به طور بسیار چنین کنترلی را عموماً می

موثرتری اعمال نمود، در عین حالی که باید نیروی نظامی و 

ت مقابله با موارد موقت اشغال مستقیم را به عنوان ابزار ثانوی جه

                                                    
atcap.htm.) for an attempt to analyze the complex 
ways in which state and capital remain entwined. 

http://www.marxists.org/archive/harman/1991/xx/statcap.htm
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تردید، گذار از دوران سلطهء بی  ٧اضطراری در آستین نگاه داشت.

مستقیم استعماری از طریق اشغال ارضی به دوران سلطهء 

استعماری از اهمیت به سزای تاریخی برخوردار -غیرمستقیم یا نو

را که لنین و بوخارین تشریح نمودند،  زیربنای پویاییاست.  اما، 

زیربنایی که بر بستر آن رقابت اقتصادی به رویارویی و  یعنی

تواند روید، میسیاسی، و نظامی فرا می-مانور دیپلماتیک، جغرا

 8امپریالیسم را با مستعمرات و یا بدون آن توضیح دهد.

به واسطهء تغییراتی که در اقتصاد جهانی در عرض یک 

 لنین و بوخارینهای دفاع از تئوری سدهء گذشته صورت پذیرفته،

اما، به نظر   ها به طرق تازه است.آن شرح و بسط نگرش نیازمند

های امپریالیسم ایدهء مرکزی ترین تئوریرسد که یکی از تازهمی

ها را نفی تئوری لنین و بوخارین دایر بر نزاع بین امپریالیست

 شان، در کتاب1٠و مایکل هارت ٩از جمله، آنتونیو نگری  کند.می

های ملی را کم رنگ اهمیت ایدهء دولت ،11امپراتوریبا عنوان 

                                                    
های شصت و هفتاد بر این باور های وابستگی در دههتئوریسینبرخی از   7

بودند که این گونه کنترل نامستقیم آن چنان نیرومند است که موجب خواهد 

شد که کشورهای به اصطالح جهان سوم برای همیشه در وضعیت عقب 
گی باقی بمانند.  متعاقباً، اما، عروج کشورهایی مانند چین، کرهء مانده

 ای گردید.های چنین نظریهموجب سستی در پایهند، و برزیل جنوبی، ه
 تر در این باره، نگاه شود به:برای جزییات بیش  8

Harry Magdoff, Imperialism Without Colonies (New 
York: Monthly Review Press, 2003) 
9 Antonio Negri 
10 Michael Hardt 
11 Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. 
Also, see the review by Tom Lewis, “Empire Strikes 
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در آن سلطهء  جلوه داده و جهانی را به تصویر کشیدند که

ای از ای از سوی شبکهء گستردهامپراتوری به طور فزاینده

 گردد.المللی اعمال میهای بینملیتی و نهاد-های چندشرکت

مدعی هستند که رقابت و برتری طلبی  نگری و هارت

داری از یک سو، و از سوی دیگر میان کشورهای عمدهء سرمایه

-تفاوت سیستمیک در سطح رشد اقتصادی و استانداردهای زنده

های اصلی های مختلف جهان به عنوان رخسارهگی میان پاره

در عوض، در طی چند دههء اقتصاد جهانی دیگر مطرح نیست.  

اش با امپراتوری شمایل پیشین-و-مپریالیسم در شکلگذشته، ا

داری فراملی که ای از سرمایهیعنی، شبکه –جایگزین شده است 

روابط مسلط اقتصادی و سیاسی در آن دیگر پیرامون مراکز 

-داری ملی حلقه نزده، بلکه سازمان ملی سرمایهقدرت سرمایه

لیتی دارد.  از م-داری را به روابطی تجزیه نموده که کارکرد فرا

در حال حاضر "گیرند که، این مقدمه، نگری و هارت نتیجه می

قادر به شکل دادن کانونی برای به راه انداختن هیچ دولت ملی 

اند که، ها در پی این نوشتهآن  1٢"پروژهء امپریالیستی نیست.

-ها، و ضدهای امپریالیستی، بین امپریالیستتاریخ جنگ"

پایان رسیده است.  پایان آن تاریخ با  امپریالیستی همگی به

                                                    
Out,” International Socialist Review, 24, July-August 
2002, 
http://www.isreview.org/issues/24/empire_strikes_
out.shtml.   
12 Hardt and Negri, Empire, xiv. 

http://www.isreview.org/issues/24/empire_strikes_out.shtml
http://www.isreview.org/issues/24/empire_strikes_out.shtml
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ه واقع، پا به دوران تنازعات حاکمیت صلح همراه شده است.  یا ب

 13"ایم.و داخلی نهاده فرعی

مشکل این نظریه این است که نه تنها به هیچ وجه در 

گنجد، بلکه حتا با واقعیات دنیای پس از یازدهم سپتامبر نمی

.  ایاالت متحده، از دوران ارددههء نود نیز خوانایی ند دنیای

داری بیل کلینتن با توسل به نیروی نظامی عریض و طویل زمام

به عنوان  – ه استاش نمودسعی در حفظ موقعیت برتر اقتصادی

آن گاه، علت جنگ در کوزوو به طور عمده این امر بود.  مثال، 

در سال  امپراتوریکمی بیش از یک سال پس از انتشار کتاب 

، به دنبال حمالت یازدهم سپتامبر، واشنگتن فاز جدیدی ٢٠٠٠

از مداخالت امپریالیستی و عمیقاً تجاوزکارانه را در افغانستان و 

بوش ماشین  دبلیوبه زبان ساده، جورج  عراق به راه انداخت. 

-نظامی ایاالت متحده را برای حمایت از منافع به اصطالح شبکه

ا به کار نگرفته بود، بلکه دقیقًا ههویت از فراملیای گمنام و بی

داری ایاالت متحده به کار آن را در راستای حفظ منافع سرمایه

برده بود.  به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه بر علیه افغانستان و 

 عراق صرفاً اعمال قدرت ملی ایاالت متحده بوده است.

یرند تا گشان را به کار مینگری و هارت تمامی تالش

سپتامبر توضیحی پس از یازدهم  طرق مختلف برای اتفاقاتبه 

                                                    
13 Ibid, 189. 
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پا کنند.  یکی از این توضیحات این است که بوش یک -و-دست

-کرد.  گونهء پیچیدهگی میگرا بوده که گذشته را نماینده-واپس

تر این توضیحات این است که گویا بوش نمایندهء منافع سرمایهء 

وانست مدافع منافع تگرا بوده، و بنابراین نمی-ملی واپس

های فراملی باشد.  اما، این برچسب بسیار ناچسب است.  شرکت

های اقتصادی و واقعیت این است که حکومت بوش سیاست

بازرگانی نئولیبرال را با همان شدت دوران حکومت کلینتن دنبال 

های فراملی داشت.  ترین کمپانی، و دست در دست بزرگنمودمی

، اوباما نیز اساساً همان ایمگونه که شاهد بوده افزون بر آن، همان

 های زمان بوش را دنبال نمود.سیاست

 امپریالیسم مدرن ایدهء به اصطالح نظریهء دوم پیرامون

و لئو  14های کانادایی، سام گیندناز سوی مارکسیست کهاست 

داری جهانی: ساختار سرمایهشان با عنوان ، در کتاب15پانیچ

در  و به تفصیل دفاع شده 16امپراتوری آمریکااقتصاد سیاسی 

در میان جریان  ترین نفوذبیش رسد که ازبه نظر می حال حاضر

                                                    
14 Sam Gindin 
15 Leo Panitch 
16 New York: Verso Books, 2012.  For further 
commentary see Ashley Smith, “Global Empire or 
Imperialism?” International Socialist Review, 92, 
Spring 2014, http://isreview.org/issue/92/global-
empire-or-imperialism.  

http://isreview.org/issue/92/global-empire-or-imperialism
http://isreview.org/issue/92/global-empire-or-imperialism
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-این نظریه، جهان تحت سلطهء اَبَر بنا بر  1٧.چپ دارا باشد

داری امپریالیسم ایاالت متحده قرار دارد.  از مراکز قدرت سرمایه

ای در نزاع منطقهمونی جهانی و یا یابی به هژهکه برای دست

باشند دیگر خبری نیست.  منابعی که هم اکنون در اختیار ایاالت 

آن چنان عظیم است که تمامی رقبای بالقوه را متحده قرار دارد 

بردار فرامین فرمان سازد که عمالًها را مجبور میکنار زده و آن

 واشنگتن باشند.

که امپریالیسم کالسیک  بر خالف نظر نگری و هارت

ای از سرمایهء فراملی جایگزین نمودند، این را با قدرت شبکه

قدرت بالمنازع تنها یک مرکز ملی قدرت  است کهنظریه بر آن 

را  ]مراکز متعدد قدرت[ داری جای امپریالیسم کالسیکسرمایه

گرفته است.  گیندن و پانیچ بر این باورند که امپراتوری آمریکا 

ته است که از زمان خاتمهء جنگ دوم جهانی تا کنون توانس

داری را ادغام نموده و تحت رفتهء سرمایهتمامیت جهان پیش

انقیاد خویش درآورد.  این دو بر این نکته تأکید دارند که ایاالت 

-المللی نظیر آی. ام. اف.، جینهادهای بین با استفاده از متحده

را بر مابقی کشورهای عمده اعمال  اش، و غیره، حاکمیت، ناتو8

 کند.می

                                                    
بار دیگر الزم دیدم که به این نکته اشاره کرده باشم که در این جا نیز   17

ان است و دقیقاً مشخص نیست که مراد از "جریان چپ" دقیقاً کدام جری
 موقعیت زمانی و مکانی این "جریان چپ" چیست. )م(  
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از نظر بنیهء  این نکته که در حال حاضر ایاالت متحده

های نظامی، مقیاس اقتصادی، و نفوذ مالی از تمامی دولت

تر بوده کامالً محرز ای قویبه طور قابل مالحظه داریسرمایه

 ایاالت متحدهتردیدی نیست که در این نیز است.  در عین حال، 

اش سلطهو تداوم المللی برای حفظ از نهادهای گوناگون بین

ء کلیدی در نظریهء گیندن و پانیچ این کند.  اما، نکتهاستفاده می

خاتمه یافته  ها دیگرامپریالیست-است که عصر تنازعات بین

که واشنگتن در  توان ادعا نموددر حالی که به درستی می است. 

و المللی ادغام کشورهای اروپای غربی در یک چارچوب بین

، اما، است ایاالت متحده به طور عمده موفق بوده تحت انقیاد

به این نکته عمیقاً توجه نمود که عین چنین ادعایی در مورد  باید

الخصوص با توجه به این واقعیت چین و روسیه صادق نبوده، علی

پردازان ایاالت متحده مصمم هستند که از سیاست  عریان که

تبدیل چین به یک چالش عمده در برابر ایاالت متحده در سطح 

گیندن و منطقه، و یا حتا در مقیاس جهانی، مانع شوند.  پاسخ 

ر مورد چالش چین اغراق شده پانیچ در این باره این است که د

نهایت این امکان وجود دارد که در " است.  از دیدگاه این دو

، اما کاماًل عنوان یک قدرت امپراتوری ظاهر شودچین زمانی به 

ها صبر هنوز دهه گاهیمحرز است که تا رسیدن به چنین جای

 18".باید نمود

                                                    
18 “Global Capitalism and American Empire,” in Leo 
Panitch and Colin Leys (eds.), Socialist Register 
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رسد که تحلیل فوق به طور جدی شتاب به نظر می

پیوندد دسِت تغییراتی را که در تعادل قوای جهانی به وقوع می

که در دوران  "به سمت آسیا چرخش"گیرد.  سیاست کم می

دوم ریاست جمهوری اوباما اتخاذ گردید دقیقاً ناشی از این 

روزنامهء نیویورک تایمز در گزارشی در ماه مه   1٩تغییرات بود.

به طور فزاینده تهاجمی چین در قبال  هایپیرامون واکنش ٢٠14

 نویسد:های واشنگتن جهت مهار آن میتالش

سراسر متحدین آمریکا در چین با تمهید و تهدید 

پیوندهایی را  تمامی قارهء آسیا در تالش است که تا

که کشورهای منطقه را به واشنگتن نزدیک نگاه 

داشته و به ایاالت متحده رخصت داده تا پس از جنگ 

دوم جهانی به عنوان قدرت برتر در منطقه باقی بماند 

 را سست نماید.

تنها یک هفته پیش، چین با ژاپن و ویتنام سرشاخ 

گیری ماهی کشتییک گذشته،  ءروز دوشنبهشد.  

در نزدیکی یکی از سکوهای شناور استخراج چینی 

گیری نفت متعلق به چین با حمله به یک قایق ماهی

                                                    
2004: The New Imperial Challenge )New York: 
Monthly Review Press, 2003), 25. 
19 See Ashley Smith, “US imperialism’s pivot to Asia,” 
International Socialist Review 88, March-April 2013, 
http://isreview.org/issue/88/us-imperialism-pivot-
asia.  

http://isreview.org/issue/88/us-imperialism-pivot-asia
http://isreview.org/issue/88/us-imperialism-pivot-asia
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ویتنامی باعث غرق شدن آن گردید.  این سکوی 

زدیکی های مورد مناقشهء طرفین در نشناور در آب

سواحل ویتنام قرار گرفته است.  این واقعه پس از آن 

-رخ داد که دو هواپیمای جنگندهء چینی دو روز پیش

تر از آن به فاصلهء بسیار نزدیکی از هواپیماهای 

عات الکترونیکی ژاپنی در حریم شناسایی و اطال

هوایی مورد مناقشهء دو طرف به پرواز درآمده 

 ٢٠بودند.

رسد که گیندین و پانیچ برای این گونه به نظر می

 شان ازدرک چندانی قایل نباشند، چون که مناقشات اهمیت

ها را تشکیل امپریالیست-های بینرقابت که آن چه مجموعهء

دهد بسیار محدود است.  در واقع، چنان چه احتمال یک جنگ می

فوری را نبینند، آن گاه از نظرشان چنین رقابتی وجود خارجی 

 تواند،چنین رقابتی می بدون خطر یک جنگ فوری نیز ارد.  اما،ند

متحده و  ایاالت متحده و چین، و یا میان ایاالت میان مثالً،

های فرانسه وجود داشته باشد.  زمانی که لنین و بوخارین در سال

، رقابت آوردنداول سدهء بیستم اثرشان را به رشتهء تحریر در می

ها واقع منجر به جنگ میان امپریالیست ها بهمیان امپریالیست

                                                    
20 Helene Cooper and Jane Perlez, “US Sway in Asia 
Is imperiled as China Challenges Alliances” New York 
Times, May 30, 2014, 
http://www.nytimes.com/2014/05/31/world/asia/us
-sway-in-asia-is-imperiled-as-china-challenges-
alliances.html.  

http://www.nytimes.com/2014/05/31/world/asia/us-sway-in-asia-is-imperiled-as-china-challenges-alliances.html
http://www.nytimes.com/2014/05/31/world/asia/us-sway-in-asia-is-imperiled-as-china-challenges-alliances.html
http://www.nytimes.com/2014/05/31/world/asia/us-sway-in-asia-is-imperiled-as-china-challenges-alliances.html
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های تبدیل گردید، صرفاً به این دلیل ساده که در میان قدرت

نظامی تقریباً مشابهی برخوردار  هایتوانایی تعداد معتنابهیرقیب 

 حال حاضر چنین وضعیتیدر واقعیت این است که  اما، بودند. 

برابر با  ییبه تنها نظامی ایاالت متحده ءوجود ندارد.  بودجه

مجموع بودجهء نظامی بقیهء کشورهای جهان است.  بنابراین، 

که شده  های عمده به هر قیمتیپُر واضح است که مابقی قدرت

با ایاالت متحده خودداری  فعالً از درگیری مستقیم نظامی باشد

 کنند.می

امپریالیستی به اشکال مختلفی -های بیناما، رقابت

جهان معاصر با رقابت شدید اقتصادی تواند بروز کند.  می

شود که الگوی مذاکرات بازرگانی میان مراکز مشخص می

آن گذشته، اشکال زند.  از عمدهء انباشت سرمایه را رقم می

سیاسی نیز میان این مراکز وجود -های جغراگوناگونی از رقابت

تر اشاره شد، برای نمونه، روسیه و دارد.  همان طور که پیش

وکی را جهت مقابله با حضور ایاالت متحده در آسیای چین بل

اند.  اما، هیچ کدام از این دو کشور حاضر مرکزی ایجاد نموده

ند، زیرا که روی واشنگتن قرار بگیر-در-نیست که مستقیمًا رو

خواهد بود.  با این وجود، اما، اقتصادهای  هزینهء آن بسیار گزاف

ادی و بازرگانی دست به عمدهء جهان برای کسب امتیازات اقتص

هایی به دنبال یافتن راه دایماً دیگر زده، ومانور در مقابل یک

هستند.  هر  تضعیف رقبابرای تقویت موقعیت سیاسی خویش و 
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ها به دنبال یافتن راهی برای وسعت بخشیدن کدام از این قدرت

 باشد.به قلمرو نفوذ خویش می

این گونه  بوخارینن و لنیتردیدی نیست که از نظر 

شد، حتا ها ارزیابی میمیان امپریالیست به عنوان رقابت مناقشات

های عمده نامحتمل اگر هم که وقوع بالفاصلهء جنگ بین قدرت

ها نیز تا وقوع چنین بوده باشد.  در حقیقت، حتا در زمان خود آن

های از جنگ ایو تنها در پی رشته ها طول کشیدجنگی سال

(، جنگ ٩٩18-٠٢٩1) ٢1راز جمله جنگ دوم بوتر، کوچک

( به 1٢٩1-13٩1) ٢3(، و جنگ بالکان٠4٩1-٠5) ٢٢ژاپن-روسیه

تنها چیزی که تغییر نکرده این واقعیت است که   وقوع پیوست.

کشورها با استفاده از نیروی نظامی به هر شکلی  مندترینقدرت

که باشد به دنبال تأمین منافع خویش خواهند بود، که معموالً با 

                                                    
21  The Second Boer War –  جنگ میان استعمار بریتانیا و دو

 Republic –وال کشور بور، جمهوری آفریقای جنوبی )جمهوری ترانس
of Transvaal( و ایالت آزاد نارنجی )Orange Free State)  .

بریتانیا سرانجام به فرستادن نزدیک به نیم میلیون نیروی نظامی استعمار 

 توانست هر دو کشور را شکست داده و به امپراتوری خویش ضمیمه کند.

 )م(
22  Japanese War-Russo – های روسیه و جنگ میان امپراتوری

جزیرهء کره.  در این -شرقی( و شبه-ژاپن بر سر منچوری )آسیای شمال

ژاپن توانست روسیه را شکست داده و با این پیروزی به  جنگ امپراتوری

 )م( المللی گردد.نوان یک قدرت نظامی وارد معادالت بینع
23  Balkan Wars –  جنگ میان امپراتوری عثمانی و کشورهای عضو

-نتهوو مبلغارستان، یونان، صربستان، کشورهای سلطنتی لیگ بالکان )

اش در بالکان را در جنگ اول صرفاتنگرو(.  امپراتوری عثمانی عمدهء ت

بالکان از دست داد.  جنگ دوم به طور عمده میان خود کشورهای عضو 

 )م( لیگ بود.
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تر، و یا دستِ کم با تهدید به دخالت نظامی در کشورهای ضعیف

مداخله همراه است.  مداخلهء روسیه در اوکراین و ضمیمه کردن 

است  یکی از موارد مهمی ٢٠14در سال  ٢4جزیرهء کریمه-شبه

 ٢5بدان اشاره نمود. توانکه می

دنیای امروز که توزیع قدرت اقتصادی به سرعت به  در

، طبقهء حاکم ایاالت تغییر استضرر ایاالت متحده در حال 

جایگاه مسلط  اکنون درگیر بازی پر خطری برای حفظمتحده 

عمیقًا اش شده است.  این رفتار ایاالت متحده وضعیتی جهانی

                                                    
از هم پاشیدن اتحاد جماهیر  رایگورباچف ب میخاییل هنگامی که  24

ریگان، رونالد  شود که گویاگفته می ،گی کرده بوداعالم آماده شوروی

به طور شفاهی )!( به وی وعده داده بود  متحده،رییس جمهور وقت ایاالت 

که واشنگتن از توسعهء پیمان ناتو به سمت شرق اروپا، یعنی کشورهای 

های جدا شده از اتحاد شوروی سابقاً عضو پیمان ورشو، و جمهوری

اما، پُر واضح است که از فردای فروپاشی اتحاد خودداری خواهد کرد.  

تر دست به با شدت هر چه تمامو ایاالت متحده، کامالً بر عکس،  شوروی،

را  های تازه بنیادو جمهوری کشورهای سابقاً عضو پیمان ورشو شد تا کار

با مداخلهء واشنگتن،  2٠14.  هنگامی که در سال نام نویسی کنددر ناتو 

 منجر شبه کودتایی در اوکراین به سقوط حکومت متمایل به مسکووقوع 
اً حضور ردید، روسیه که شدیداً نگران پیوستن اوکراین به ناتو و متعاقبگ

بود، بالفاصله این جزیرهء کریمه در دریای سیاه -نیروی نظامی ناتو در شبه

ً  به روسیه ضمیمه نمود.  البته، حکومت پوتین جزیره را-شبه با  متعاقبا

-این شبه برگزاری یک رفراندوم و کسب آراء اکثریت بزرگی از ساکنین

شبهه، بیمشروعیت قانونی دهد.  به این اقدام خویشجزیره سعی نمود تا 

طلبی امپریالیسم -ر توسعهآشکار در براب است روسیه، که مقاومتی این اقدام

، هم داریهای عمدهء سرمایهایاالت متحده از سوی یکی دیگر از قدرت

 )م(  ر پهلوی واشنگتن فرو رفته باشد.خاری است که د چون
25 Alan Maass, “The Battle over Ukraine intensifies,” 
Socialist Worker, March 19, 2014, 
http://socialistworker.org/2014/03/19/battle-over-
ukraine-intensifies.  

http://socialistworker.org/2014/03/19/battle-over-ukraine-intensifies
http://socialistworker.org/2014/03/19/battle-over-ukraine-intensifies
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آفریند.  اگرچه، ناپایدار و به طور بالقوه بسیار خطرناکی را می

های سرآمد جهان حاضر نباشند که در این مقطع به دیگر قدرت

طور مستقیم ایاالت متحده را به چالش بکشند، اما، به هیچ وجه 

گی را نداشته باشند.  به این معنا نیست که در آینده نیز این آماده

تنها رویی نظامی در ابعادی بسیار بزرگ در آینده یک رویا خطر

داری سرمایهسیستم زمانی از میان خواهد رفت که خود را از شر 

های نظامی میان قدرت عمدهء رها سازیم.  حتا بدون رویارویی

های توان تأثیرات عمیقاً مخرب جنگبزرگ، به هیچ وجه نمی

-را، که علی  –منطقهء خاورمیانه  در جملهاز  – ایمنطقه

اش به راه افتاده، انکار الخصوص توسط ایاالت متحده و متحدان

 نمود.

عالوه بر آن، حتا اگر که جنگ میان ایاالت متحده و 

اش در آیندهء نزدیک نامحتمل باشد، هر کدام از رقبای اصلی

دست عامل اصلی برای خود ها رقابت میان این قدرتنفس 

 رفت از بحران اقلیمی-راه حل برون نیافتن به توافقی بر سر

تواند به یک فاجعه که تا پیش از پایان این سده می حاضر است

 پیرامون این که گزینهء رُزا لوکزامبورگهشدار   ٢6مبدل گردد.

                                                    
26 See, for instance, Chris Williams, “Understanding 
Warsaw: Capitalism, Climate Change, and 
Neocolonialism,” Truthout, 25 November, 2013, 
http://www.truth-out.org/opinion/item/20194-
understanding-warsaw-capitalism-climate-change-
neocolonialism.  

http://www.truth-out.org/opinion/item/20194-understanding-warsaw-capitalism-climate-change-neocolonialism
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هایی میان سوسیالیسم و بربریت است، بر اساس دهشتبشریت 

یک سده بعد   ٢٧بود که وی از جنگ جهانی اول در نظر داشت.

 تواندمی به خوبی آگاه هستیم که بربریتاکنون هشدار وی، از 

 به اشکال مختلف ظاهر شود.

 هایگیدر این حقیقت تردیدی نیست که پیچیده

توان امپریالیسم معاصر را نمیپدیدهء و  سیاسی-موجود جغرا

آثار لنین و بوخارین درک نمود.  اما،  به مطالعهء اتکاء صرفاً با

که با نادیده گرفتن نکات کلیدی که این  نیز حقیقتی استاین 

توان درک درستی از مجموعهء نمی نه تنها دو مطرح نموده بودند

به المللی در جریان است ای که در صحنهء بینوقایع گیج کننده

دست آورد، بلکه دست یافتن به یک استراتژی سیاسی منسجم 

گری، جنگ، تخریب محیط زیست، و تمامی در مخالفت با نظامی

آفریند ممکن داری میسرمایه سیستم  های دیگری کهدهشت

که لنین و بوخارین یک صد سال را چارچوبی  اگرنخواهد بود.  

 به عنوان ها،ای از جزم، به عوض مجموعهپیش ایجاد نمودند

 آن گاه خواهیم دید که روش شناخت در نظر بگیریم، یک

مسیر مبارزهء کنونی نیز کماکان حفظ نموده ش را در اموضوعیت

 .است

                                                    
27 “What does the Spartacus League Want?” 
http://ww.marxists.org/archive/luxemburg/1918/12/
14.htm.  
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