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 «ژینا»خیزش اعتراضی  آغازو قبل از  از این پیش شش ماهحاضر را مطلب  :اشاره

د. افتاانتشار آن به تأخیر  آن دورهخاص سبب شرایط ، بههمهدریافت کردیم. با این 

ای، ازجمله استمرار ئوپلتیک جهانی و منطقهژهای جاری ی بحراناکنون در بحبوحه

ه بتر در این زمینه منظور بحث بیشهای امریکا و چین، بهتنش تداوم جنگ اوکراین و

 )نقد اقتصاد سیاسی( کنیم.میانتشار آن مبادرت 

 

 

همگسترش  دییأت ضمن ر،یاخ یدهه چند یطجهان  یهاتدموکراها و چپ

 دوران نیحاکم بر جهان در ا یبرالیروابط نول منتقد  ،در جهان یاقتصاد یهایوندیپ

تقد عنوان من. آنان بهاندیدر روابط جهان مسلط یهاقدرت یتازکهیمنتقد تداوم  ،اندبوده

 در یقدرتمند و کیتدموکرا ینهادها یریگروابط حاکم بر جهان خواستار شکل

 است انجه در یبرالیها که حاصل روابط غالب نولشرکت یتازکهیبتواند بر ند که اجهان

 ملکردع بتواند که هستند یکیتدموکرا یهاارگان یریگشکل. آنان خواستار نهند لگام

 مناسبات و اجازه ندهد که زور حرف اول و آخر  ندکبزرگ جهان را محدود  یهاقدرت

حفظ  یبرا یالمللنیب یهمکار بتواند که یکیتدموکرا یهاباشد. ارگانیجهان 

 .دارد تیموضوع یشتریب وزن با امروز استیس نی. اکند نیو صلح را تأم ستیزطیمح

ها پچ ییارویرو نی. در ااستیؤر نیا انیپا کیژئوپلت یهاو تخاصم قطب ییرودررو

 روهاین خواهند بود. انیقربان نیترو صلح بزرگ ستیزطیمح و یقربان نیها اولتدموکراو 

دچار خطا  کنندیتصور م ییرودررو نیا یبرا یدرخشان یندهیآکه  ییو کشورها

 نیا از یدارجانب و شود منجر تیبربر یبه غلبه تواندیم ییرودررو نیهستند. چن

 .است تیبا بربر یهمراهدست 

نگ (، جی)افراط ستیونالیراست ناس یروهاین تیتقو ،جهان ریاخ چندسال تحوالت

 و فعاالن گرانلیتحل یهمه برابر در را هاپرسش نیا ،آن یتاکنون جیو نتا نیاوکرا

تحوالت در جهان کدام  یدر سمت ده هاشیگرا نیرومندترین: داد قرار یاجتماع

ها برجهان با و تسلط آن دارند اریدر اخت یچه امکانات هاشیگرا نیاز ا کیهستند. هر 

 همراه خواهد شد. یجیچه نتا
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در  کنندهنییتعی هاشیگراتصویری از جهان و  کندیمتالش  اضرح ینوشته

ی در دارجانب های باال مرتبط شود.پرسش آن با تبعبهو  کندهدایت روندها ارائه 

ی هر فعال هایریگسمت نیترقیعمانعکاس  ماًیمستقی حاکم بر جهان هاشیگرا

ایران از روندهای جهانی سیاسی اجتماعی و هر حزب و نیروی سیاسی است. تحوالت در 

بال ی در قریگموضعدر سطح جهان بر  هایریگسمتو بررسی روندها و  ردیپذیم ریتأث

. درون نیروهای چپ، تالش برای بحث، فهم متقابل و گذاردیم ریتأثمسائل ایران 

 حائز اهمیت است.  هایدارجانبنزدیکی 

دها در سطح جهان متمرکز رون نیترمهمبررسی مناسبات قدرت و  رباین نوشته 

 ی در این عرصه در دستورکار دارجانبآنان و  یاست و بررسی الگوهای رشد و مقایسه

 نیست. آن

 

 مناسبات قدرت در جهان 

 (گلوبالیزاسیونسازی )جهانیقبل از 
در طی قرن گذشته مناسبات قدرت در سطح جهان چند بار دچار دگرگونی شده.  

ر در اخی یبه این تغییرات انداخته و سپس بر تحوالت سه دههدر ابتدا نگاهی اجمالی 

 .میکنیم درنگجهان 

 

 اول قرن بیستم ینیمه

اندیشمند آلمانی تحوالت اواخر قرن نوزده را بررسی  1هابسن در اوایل قرن بیستم

 دیتأکبا گذشته  در سطح جهان هاآنی بزرگ و عملکرد هاقدرتکرده و بر تمایز نقش 

و اندیشمندان  افتهیگسترشآلمان  تدموکراالیسوسدرون حزب  اتن مباحثنمود. ای

                                                      

1 John Hobson; Imperialism, A Study; 1091 
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دند شرایط حاکم کرتالش  4و کائوتسکی3رزا لوکزامبورگ 1،این حزب نظیر هیلفردینگ

هابسن و هیلفردینک بر  دهند. ری قرابررس موردبر جهان و تمایز آن را با گذشته 

ی ریگشکلناصری چون ی مناسبات جدیدی در سطح جهان که با عریگشکل

 شدیمی بزرگ تبیین هاقدرتانحصارات، صدور سرمایه و تقسیم جهان به مناطق نفوذ 

این مناسبات مناسب دانستند. در شناخت امپریالیسم را برای  یو واژه ندکرد دیتأک

 یی دورهریگشکلدر سطح نیروهای چپ جریان یافت،  آن زمانمباحثاتی که در 

 عمومی بود. اندیشمندانی رشیپذ موردی المللنیبیه و مناسبات سرما درحرکتجدیدی 

-ی مالیهاهیسرمای انحصارات و ادغام ریگشکلچون کائوتسکی معتقد بودند که 

و امپریالیسم گویای مناسبات سیاسی  است یدارهیسرمادرونی نظام  لصنعتی تحو

تقد و مع کردیمرد  قدرت است. وی الزامی بودن جنگ مابین کشورهای امپریالیستی را

 نیروهای مخالف جنگ و توافق بر سر مناطق نفوذ وجود دارد. یبود که امکان غلبه

که در اساس برگرفته و تداوم نظرات  5با پیروزی انقالب اکتبر نظرات لنین

 یپذیرفته شد و در کشور ما نیز همه هاستیکمونهابسن است توسط  هیلفردینگ و

رغم برخی تمایزات . ولی علیآشنا هستندی از امپریالیسم نیروهای چپ با تعاریف و

ذ نفو یمرکزی تقسیم جهان، تالش برای گسترش دامنه ینیروهای چپ در ایده یهمه

ر اشتراک نظی امپریالیستی هاجنگدر این رابطه و خطر  متروپلی کشورهای ریدرگو 

ادواری  یهابحرانلیستی و ی امپریاهاجنگمعتقد بودند که در اثر  هاستیکمون. داشتند

ن دور ای چنداننهی اندهیآی که خصلت جهانی و ویرانگرتری یافته است در دارهیسرما

 .دانستندیم «یدارهیسرما یآخرین مرحله»و امپریالیسم را  پاشدیفرومسیستم 

                                                      
1 Rudolf Hilferding; Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste 

Entwicklung des Kapitalismus; 1019 

3 Rosa Luxemburg: Die Akkumulation des Kapitals; 1013 

4 Karl Kautsky; Nationalstaat, imperialistischer Staat und 

Staatenbund; 1015 

 5  ،داریسرمایه والدیمیر ایلیچ لنین؛ امپریالیسم باالترین مرحله 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Akkumulation_des_Kapitals
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 دوم قرن بیستم ینیمه
رب و شرق پس از جنگ دوم روابط در جهان دگرگون شد. دنیا به دو اردوگاه غ

اقتصادی متفاوت. روابط اقتصادی کشورهای -تقسیم شد. دو اردوگاه با روابط اجتماعی

با دیگر کشورهای عضو بلوک بود. و هر یک از این دو مدعی  عمدتاً اردوگاهعضو این دو 

ی چند طجهان حاکم کند.  بر آن را دیکوشیمنمایندگی سیستم اقتصادی برتر بود و 

و  بودپذیرفته  ریتأثی پس از جنگ از تضاد این دو قطب هاسالتمامی تحوالت دهه، 

کشورها و نیروهای سیاسی و احزاب مجبور بودند در قبال این درگیری  یهمه

 ی داشته باشند.دارجانب

درون کشورهای غربی، آمریکا پس از ویرانی و صدمات سنگین کشورهای اروپایی 

هان موقعیت ممتازی یافت و نقش رهبری نیروی بالمنازع در ج عنوانبهدر طول جنگ 

پذیرفته شد. کشورهای  داریکشورهای سرمایه این کشور در روابط جهان توسط دیگر

 رقابت دارند ولی روابط درون گریکدوجود و با ی نیشیپامپریالیستی با خصوصیت 

 مراتبسلسلهی ریگشکلنه با این رقابت بلکه با  نخست یلههکشورهای غربی در و

 یمیانه آمریکا، در متحدهاالتیا، مراتبسلسلهاین  رأس. در شودیمریالیستی تبیین امپ

 و امریکایی یو آفریقا ییآن کشورهای آسیا یآن کشورهای اروپایی و ژاپن و در قاعده

 وابسته به غرب قرار دارند. التینی 

اثر  دریا بنا به تصمیم خود کشورهای متروپل و یا  جیتدربهکشورهای مستعمره 

گی که وابست ردیگیماستقالل یافتند و مناسبات جدیدی شکل  بخشییرهامبارزات 

. دادیمرا تحت نفوذ این کشورها قرار  هاآنرا به کشوهای متروپل الزامی کرده  هاآن

ی دیکتاتوری حاکم است. فضای باز و روابط هاحکومتدر تمامی این کشورها 

لرزان است و خیلی زود خود را  شودیمها مستقر تیک که در برخی کشوردموکرانیمه

 یتنها استثناست که در یک دوره کشور هند. دهدیمبه روابط غالب استبدادی 

ی سدموکرادر روابطش با دو قطب تعادل ایجاد کند و هم  شودیمهم موفق  مدتیطوالن

 . رودینم سؤالزیر به صورت اساسی در این کشور 

کشورهای پیشرفته با کشورهای متمایل  یجنگ فاصلهدر طی چهار دهه پس از 

م وسی برای رشد کشورهای بخش اندازچشم. هیچ ابدییمافزایش  در سه قاره به غرب
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. در دخورینمچشم هو قرار گرفتن در سطح اقتصادی تکنولوژیک کشورهای گروه اول ب

وجود  نیالتی و امریکای آفریقایی-هشتاد سال اول قرن بیستم حتی یک کشور آسیایی

ندارد که در حد کشورهای متوسط پیشرفته قرار گیرد. مناسبات حاکم بر کشورهای 

متروپل و کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای التین نه در خدمت تسریع رشد بلکه 

 .کردیمیک مانع عمل  عنوانبه عمدتاً

 کارخانه لرعامیمدآقای عبدالحمید شیبانی به عنوان یک مثال از کشور خودمان، 

طور به 6ی عنایت فانیآقای با امصاحبهآن در  سیتأساصفهان در زمان  آهنذوب

و عدم همکاری  آهنذوب یکارخانه سیتأسی رژیم گذشته را در جهت هاتالش مشروح

 دهدیم. او توضیح کندیمتشریح  زمینهی کشورهای غربی را در این اندازسنگو حتی 

 مطرح کردند که در آمریکا هاآنآمریکایی صورت گرفته بود، در مذاکراتی که با مقامات 

 مذاکره کنید و آنان نیز منافعی هاشرکتصنایع به بخش خصوصی تعلق دارد و باید با 

 ی در ایران نداشتنداهیپاو کال صنایع  آهنذوب یکارخانه سیتأسدر صدور و کمک به 

ی محسوب اهیپایک صنعت  زمان آنکه را ایران مجبور شد که این صنعت در نهایت و 

 از شوروی وارد کند. شدیم

با کشورهای متروپل منجر  هاآناستعماری برخی کشورها و روابط نابرابر  یگذشته

شورها نخبگان این ک میانی در ستیالیضد امپر ی هانیگرایملی احساسات ریگشکلبه 

 ارزه و انتخابات برگیی فضای سیاسی باز شدهادوره. در کشورهایی که در شودیم

در تالش برای رشد کشورشان با  هاآن. شوندیمنیروهای ملی برنده  عمدتاً ،شودیم

ی غربی مواجه شده و راه نزدیکی اقتصادی با بلوک شرق و تعادل هاشرکتی اندازسنگ

. مسیری که برای کشورهای متروپل رندیگیمرا پیش  شانیاقتصاددر روابط 

و یا  افتهیسازمانیی توسط کودتاهای نظامی هاحکومتچنین نبود و  تحملقابل

 کودتا. دشویم آنانی نظامی جایگزین هایکتاتوریدغرب سقوط کرده و  تیموردحما

 مجیب الرحمن در ،لومومبا در کنگو ،ذوالفقار بوتو در پاکستان ،مصدق در ایرانعلیه 

                                                      

  6 برنامه به عبارت دیگر تلویزیون بی بی سی. مصاحبه با آقای عبدالحمید شیبانی 11.11.1911 
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یی از هانمونهپرون در آرژانتین  آلنده در شیلی و ایزابل ،سوکارنو در اندونزی ،بنگالدش

 هستند. کودتاهااین 

در قطب دیگر نیز همین مناسبات به شکل دیگری حاکم است و تالش برای در 

. حمله به مجارستان و شودیمپیش گرفتن راهی مستقل با سقوط حکومت مواجه 

کودتاهای متعدد نظامی در همچنین  گیری نظامیان در لهستان،قدرت چکسلواکی و

 .اندنمونهکشورهای آفریقایی متمایل به اردوگاه شرق از این 

 

 ی گذشتهجهان در چند دهه

 ی اخیرتحوالت سه دهه
 وپنجروابط اقتصادی جهان در سی ،ارتباطی و تبادل اطالعات هایبا رشد فناوری

سال گذشته دگرگون شد. تمرکز جغرافیایی تولید و مدیریت ضرورت خود را از دست 

ت اصنعتی جهان سودآورتر بود که بخشی از تولید و ای مؤسسات بزرگ مالیداد و بر

 دهند.  انتقالتر در دسترس بود مناطقی که نیروی کار ارزان بهخود را 

تا حد  و آغاز شد )کاربر( روند با صدور تولید محصوالت نیازمند نیروی کاراین 

ین گام صنایع تنخسیافت. در تولیداتی که به تکنولوژی پیشرفته نیازمند بودند گسترش 

شصت  یآهن صادر شد. اگر در دههبعد ذوب یلههکاربر مثل صنایع نساجی و در و

شتاد ه هایایران برای دستیابی به این تکنولوژی ناموفق بود در دهه یهامیالدی تالش

بودند.  ییهاصدور چنین کارخانه آهنگشیبزرگ غربی پ یهایو نود خود کمپان

فت مخال لیبرخی صنایع شیمیایی کاربر که تولیداتشان در غرب به دل متعاقب آن

ری مواجه بود ترجیح دادند تولیدات خود را به ابا دشو ستیزطینیروهای مدافع مح

مان آن زجدید در  یکشورهای آسیایی صادر کنند. در این مرحله تکنولوژی پیشرفته

 است.یعنی انفورماتیک کماکان در انحصار کشورهای غربی 

 جدیدی آغاز یتولیدات انفورماتیک دوره یسیاز کدنو ییهابخش یسپاربا برون

د و پس از شاز ویندوز در هندوستان آغاز  ییهاگردید. روندی که با کدنویسی بخش

 یهایها و تسلط بر فناورها، مشارکت در گسترش شبکهریتمالگومدتی به نوشتن 

انایی تولید کل محصول گسترش یافت. روندی به تو تیو درنها یوتریکامپ یهاشبکه
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همراه در کشورهای شرق  یهاها و بعد تلفنتاپکه با تولید قطعات کامپیوترها و لپ

ونگ چون سامس ییهاغولی ریگشکلبه آسیا آغاز شد و به کل تولید گسترش یافت و 

 سر گذاشت ومنس را پشت یز و الوتورونوکیا و می همراه، هاتلفندر تولید که  یاکره

 .دشدر جهان تبدیل از نظر تعداد موبایل  یدکنندهیتول نیتربه بزرگاز نظر آمار تولید 

 تکنولوژیجهان را دگرگون ساخت.  یسال چهره وپنجیاین تحوالت در طی س

مناسبات قدرت در سرتاسر جهان دچار دگرگونی  تینیروی کار و درنها یتولید، قشربند

 .شد

 

 بزرگ یهاشد شرکتکالن و ر یاسوده
سودهای نجومی به دست آوردند. قدرت  یتیبزرگ چندمل یهادر این روند شرکت

قیاس با چهل سال پیش نیست. درآمد برخی از این ها قابلو امکانات این شرکت

ها و حتی تولید ناخالص بسیاری از کشورها بیشتر دولت اغلب  یها از بودجهشرکت

سال اخیر رخ داد نه تصمیم سیاستمداران  وپنجیر سچه در جهان داست. محرک آن

که  یبزرگ بود. زمان یهاسود بیشتر شرکت یو رهبران کشورهای غربی بلکه انگیزه

ها تاپکامپیوترها و لپ یهاپسیبرای اولین بار کدنویسی ویندوز و یا تولید قطعات و چ

صد در برخی موارد با ده در در این کشورها دکنندهیسیا انتقال یافت، یک کارگر تولآبه 

 مشابهی داشته باشد. گسترش باًیتقر ییکارا توانستیحقوق یک کارگر آمریکایی م

لف مختلف تولید را در نقاط مخت یهابخشتوزیع امکانات ارتباطی  و اینترنتی یهاشبکه

ی سپاربرون یهاکرد. من شخصاً دو بار در پروژه ریپذکم امکان یجهان و با هزینه

ها که آن یبودم و همه مستقردر شهر کلن آلمان من  ،شارکت داشتم و برای مثالم

تحت مسئولیت من بودند در شهر بنگلور هند و یک تیم موازی ما در شهر کلکته و 

ما  یبا حضور همهدر قیاس و پیشبرد کار تمایز ناچیزی ساکن بودند دیگری در پراگ 

 در یک دفتر و یک ساختمان داشت. 

 یهابزرگ در رقابت با یکدیگر در هر گام بخش یهانین شرایطی شرکتدر چ

در هر  کردند و ی مستعد چنین روابطی منتقلمناطق و کشورها بهبیشتری از تولید را 

 وردندآ گام سودهای بیشتری به دست
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 اقتصاد جهانی تنیدگی درهم
خش ی تولید و پتنیدگهمو عدم تمرکز جغرافیایی تولید به در یسپاربرون فرایند

از تولید یک محصول در یک  توانیشد. امروز دشوار م منجرجهان آن در نقاط مختلف 

بزرگی است که هم  یهاشرکت یجهان در سیطره امروز کشور سخن گفت. اقتصاد

مرکز جغرافیایی دارند و هم ندارند. مایکروسافت آمریکایی است ولی محصوالتش بیش 

اند ولی هر قطعه از شود. آیفون و اپل آمریکاییلید میاز آمریکا در هندوستان تو

 اسماً (IKEA) آکهشود. ایجمله چین تولید میازدنیا  یگوشهها در یک محصوالت آن

های سوئدی است ولی بخش کوچکی از تولید و مدیریت آن در سوئد است. رقابت

اقتصاد جهان را  اجزا یباال و پایین وجود دارد ولی همه ،ضعیف و قدرتمند ،خشن

  .دهدهم پیوند میای نامریی بهرشته

ایست پیچیده که با صدها رشته تمامی اقتصاد جهان را تولید و اقتصاد جهان شبکه

این روابط پس از سقوط شوروی و کشورهای  یریگزده است. شکلبه هم گره

ش یچهل سال پ یسوسیالیستی سرعت و ابعاد بیشتری یافت. اگر در جهان دوقطب

و دیواری عظیم بین دو سیستم  شدیاقتصاد هر بلوک در اساس در درون خود بسته م

 تنیدگی اقتصاد از بین رفت. درهم در برابر موانع یدر این دوران همه ،وجود داشت

پیوسته است. تکنولوژی و تولید امروز  خیاقتصاد ملی خودکفا در جهان امروز به تار

. سرعت تحوالت در حدی بوده که به نظر است ین بردهامکان چنین خودکفایی را از ب

خیلی دور و جهان دیگری تعلق دارد.  یهاچنین شعار و خواستی به گذشته رسدیم

اقتصادی و خارجی  یهااستیعدم درک روابط جهانی امروز و در پیش گرفتن س

 .یدو انجام انجامدیبه نتایجی ویرانگر م یمبنای الزامات دوران جهان دوقطببر

 

 غربیرشد بخشی از کشورهای غیر
( به وجود آمدن سازیجهانیاین دوران ) ینتیجه نیترمهم هایرانیشاید برای ما ا

 یریگامکان رشد برای آن دسته از کشورهای غیرغربی است که از امکانات درونی بهره

اگون نگو یهاتولید و گسترش آن به عرصه یسپارمند بودند. بروناز این شرایط بهره
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بزرگ جهانی و تالش برای پیشی گرفتن از یکدیگر شرایطی  یهارقابت بنگاه لیدلبه

 متفاوت در موقعیت کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای التین پدید آورد.  کیفیتاً

این کشورها از کشورهای متروپل  یاگر در طی هشتاد سال اول قرن بیستم فاصله

شده بودند در قرن نوزدهم موقعیت برتر اقتصادی تر شده و کشورهایی که قادر بیش

اگر مناسبات کشورهای متروپل و  و نصیب خود کنند موقعیت خود را حفظ کردند

ال س وپنجیدر س ،بزرگ نه امکان بلکه سدی درراه رشد این کشورها بود یهایکمپان

 یگذارهیاز سرما یریگموقعیت جدید بخشی از این کشورها با جلب و بهره در اخیر

توجه دست یابند. بزرگ موفق شدند در چند دهه به رشدی مداوم و قابل یهاشرکت

 .در رأس چنین کشورهایی چین قرار دارد

ی فتهایاقتصاد بزرگ جهان چهار اقتصاد به کشورهای غیر توسعه وازدهامروز از د

 و لیبرزو  ششم یدوم هندوستان در رده یچین در رده 7.چهل سال قبل تعلق دارد

 یداراست. کشورهای یبندموقعیت یازدهم را در این رده هی. روسهای بعدیدر مقام کره

وب محس یبندکوچک بودن کشور در این رده لیمالزی یا تایوان به دل ،مثل سنگاپور

 وانتیاند. به این رده مبرخوردار بوده یتوجهها نیز از رشد قابلکه آندر حالی ،اندنشده

جهان را با چهل سال  یمکزیک را نیز افزود. چنین شرایطی چهره کشورهایی مثل

 .کرده استپیش از پایه دگرگون 

حضور  شودیبرخالف آنچه توسط برخی نیروهای مخالف روندهای جهانی مطرح م

 یهااز سیاست مستقل ملی و تبعیت از قدرت ییشودست یدر مناسبات جهانی به معنا

ها بسیاری از حکومت یت. اگر در دوران جهان دوقطبن آمریکا نیسآبزرگ و در رأس 

ن در ای شدندیبه آن وادار م وچراچونیاز یکی از دو قطب و پیوستگی ب یداربه جانب

. ستا بزرگ و کشورهای متروپل تغییر کرده یهادوران اشکال مناسبات و منافع شرکت

اقتصادی  دهم کشور برزیل در شرایطی از یک کشور مقروض و ورشکسته به قدرت

ن کشور حاکم بودند. نیروهایی که آ جهان بدل شد که شانزده سال نیروهای چپ در

زرگ ب یهاالملی، سیاستی مستقل از قدرتبه قواعد بین یارزگدر حین حضور و احترام

                                                      

7 https://globalpeoservices.com/top-15-countries-by-gdp-in-1911/ 

https://globalpeoservices.com/top-15-countries-by-gdp-in-2022/
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ها با کوبا رابطه برقرار کردند. تسلیم اعمال . آنبردندیطور مشخص آمریکا پیش مو به

. با شدندچاوز ن یکشورهای ضد ونزوئال در دوره یستن به جبههپیو برایفشار 

 یو در حین حفظ رابطه ندبرقرار کرد بیشتری یابطهاروپایی و چینی ر یهاشرکت

شان رشد این کشور سود لیآمریکایی که در آن شانزده سال به دل یهاگسترده با شرکت

 روابط اقتصادی ،فزایش هم یافتازنظر ارقام مطلق ااز مبادالت اقتصادی با این کشور 

 .منحصر نکردند ییکایآمر یهاخود را به رابطه با شرکت

 

 طبقاتی یرشد فاصله
ش اندکی پیبا پیروزی رونالد ریگان در انتخابات آمریکا و میالدی  هشتاد یدر دهه

ات هفتاد تغییر یمارگارت تاچر در انگلیس و در واکنش به بحران رکود تورمی دههاز آن 

در این کشورها رخ داد. این دو کشور سیاستی را در پیش گرفتند که اساس آن مهمی 

 وپاگیر در اینبر آزادی حرکت سرمایه، لغو قوانین محدودکننده و به بیان آنان دست

اجتماعی و یا به بیان مارگارت تاچر تکیه  نیهای کارگری و تأماتحادیهزمینه، تضعیف 

 ومسکیبه سرنوشت  ییاعتنایآن ب یکه نتیجهبود زا بر دوسوم افراد موفق و ارزش

 . سیاستی که بعدها با عنوان نولیبرالیسم شناخته شد. دشیاقشار ضعیف م

 نولیبرالیسم در کشور آمریکا که نقشی یبخشی از تحلیلگران معتقدند که غلبه

 ویتو تق یدهبر روندهای حاکم بر جهان داشت از عناصر مرکزی شکل کنندهنییتع

 یهابه دلیل آزادی عمل شرکت سازیجهانیروندهای گلوبال در جهان است چرا که 

شکل گرفت. من بر این نظر نیستم  یسپاروبال آنان برای برونبزرگ و باز بودن دست

 یو پدیده دانندیرا الزامی نم یزمانکه این هم پسندمیو تحلیل اندیشمندانی را م

ود و داده بفناوری و تولید رخ یکه در عرصه دانندیراتی مرا ناشی از تغیی سازیجهانی

 .رفتیپیش م تریو یا قو ترفیحدی ضعتاطی فرایندی هرحال به

در  ن،آ با نولیبرالیسم یا ردّ سازیجهانی ریناپذنظر از پذیرش پیوند اجتنابصرف

 یهادهیشد به تقویت ا گرفتهشیدر پ سازیجهانیبعد راهی که در جهت  یهاسال

 یهاکشورهای جهان منجر شد. موفقیت امکانات تحرک شرکتبسیاری از نولیبرال در 
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ها به تقویت این روش در و سودهای کالن این شرکت یسپاردر برون ییکایآمر

 . جمله اروپایی منجر شدازکشورهای دیگر 

ر گبا دی در کشورهای غربی مزدبگیران و تفاوت زیاد حقوق سازیجهانی پیشرفت

برقراری تعادل  ی نولیبرال به اعمال فشار جهتهادهیاگیری کشورها در شرایط قدرت

 نیرفاه و تأم یهادولت ،کینزی یهااستیاز سستن شبه دستویژه بهدر این زمینه و 

 نیمحدود کردن تأم ینهیدرزم هااستیس نیتراجتماعی منجر شد. در اروپا، مهم

لر و در آلمان توسط گرهارد شرودر از احزاب اجتماعی در انگیس توسط تونی ب

نه  اهاستیآن بود که این ساز  ایت این دو کشور اجرا شد و این نشانهدموکراسوسیال

راست در حکومت بلکه ناشی از تغییرات و فشاری بود که به  یهاانیجر یبا غلبه

 .دشیسیستم این کشورها وارد م

سیاست نولیبرالی حاکم به رشد سریع و  سازیجهانیسودهای نجومی ناشی از 

ف طبقاتی و تضعی ید. رشد فاصلهشطبقاتی درون کشورهای متروپل منجر  یفاصله

 عهاز جام اجتماعی در کنار مهاجرت وسیع نیروی کار به بروز نارضایتی اقشاری نیتأم

 .دشاخیر  یکارگر این کشورها از روندهای چند دهه یجمله بخشی از طبقهاز

 

 ف عامل جغرافیاییتضعی
د. نقش شتنیدگی اقتصاد در سرتاسر جهان منجر همبه در سازیجهانیروند 

از  ییهابا سایر کشورها افزایش یافت و بخش وابط اقتصادیو ر یتیچندمل یهاشرکت

شی نق شدیآن درون یک کشور بسته م یچرخهتمامی پیش از آن اقتصاد و تولید که 

ور در یک کش اریذگها در سیاستبه محدودیت قدرت دولتر منجفرعی یافتند. این امر 

 یهامثل شرکت یالمللنیهای بنهادقدرت . دش یالمللنینقش عامل بو افزایش معین 

ر از که عملکردشان فرات ییها، سیستم بانکی جهانی و همچنین ارگانیتیبزرگ چندمل

کان وجود دارند. حوادث ملی کما یهادولتالبته، یک کشور معین است افزایش یافت. 

 که این تضعیف تا حذف نقش هاینیبشیسال اخیر نشان داد که برخالف برخی پ پنج

بود و عامل جغرافیایی هنوز نقش خود را  نانهیبرواقعیها پیش خواهد رفت غاین دولت

  .است شده فیطور مداوم تضعش در سی سال اخیر بهقاز دست نداده است ولی این ن
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قدرت نهادهای جهانی در حدی است که در یونان زمانی که نیروهای  برای مثال

موردنظر خود را مستقالنه در  یهاچپ قدرت را در دست گرفتند قادر نبودند برنامه

 کنند منطبقبزرگ اروپایی  یهاپیش گیرند و مجبور بودند که خود را با سیاست دولت

ها با صدمات اقتصادی ورت کشور آن. در غیر این صبخشندخود را تعدیل  یهاو خواسته

راست  یهادهیا باهاست آقای اوربان و یا در مجارستان سال دشیمواجه م یترعیوس

خروج از  اقتصادی ناسیونالیستی قدرت را دردست دارد ولی قادر نیست صدمات

 یخود را تعدیل کند و در اتحادیه یهااروپا را بپذیرد و مجبور است خواسته یاتحادیه

 .اروپا باقی بماند

 

 شرایط کنونی حاکم بر جهان

 مالی یجهانی سرمایه یامپراتور
جهان دگرگون شد. در سطور باال تالش شد  یچهرهاخیر   سالوپنجیسدرطی 

. اگر هشتاد سال پیش روابط قدرت در داده شودبخشی از عوامل این تغییرات توضیح 

گسترش مناطق نفوذ خود توضیح داده  امپریالیستی برای یهاجهان با رقابت قدرت

اقتصادی و  یهاستمیبا س ،اگر تا چهل سال پیش جهان با دو قطب رودررو ،شدیم

ی و درون کشورهای غرب شدیحکومتی کامالً متفاوت و با دو اقتصاد کامالً مجزا تبیین م

 ر رای اخیهادههدر روابط قدرت  ،قدرت )امپریالیستی( مواجهیم مراتبسلسلهما با 

پیشین وجود دارد و نه  یبر اساس این تعاریف توضیح داد. نه جهان دوقطب توانینم

 هایی رودرروشده است و ما با قطب دهیتنگذشته. اقتصاد در جهان درهم مراتبسلسله

 مواجه نیستیم.  شدهکیبا اقتصاد تفک

 گرایندان چپرت اندیشمهامایکلکه آنتونیو نگری و را  یامپراتور یشخصاً واژه

یح ترج اندبردهکار هایتالیایی و آمریکایی برای توضیح روابط قدرت در جهان امروز ب

آنان در من  نظر از .نیستمن قبول  آنان مورد یهالیتحلتمامی . هرچند 8دهمیم

ملی را تا حد  یهادچار شده تا جایی که تضعیف دولت ییگراروندها به مطلق یروشیپ

                                                      

 هارت: امپراطوریآنتونیو نگری، مایکل 8
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ات بر نقش مبارز یدرستهرچند در تحلیل آنان به. دهندین گسترش منابودی نقش آنا

 جهانی برای حفظ یمبارزهیا ها و بانک یتازکهیجهانی مثل جنبش وال استریت علیه 

 جغرافیایی یملی و در محدوده یولی اهمیت مبارزه 0شودیم دیتأک ستیز طیمح

اصطالحات . شودیمرنگ ممنفی روندهای حاکم بر جهان ک یهاعلیه جنبه معین

سیستم » اصطالح. مثالً شودیکار گرفته مهب داریسرمایه جهاندیگری نیز برای تبیین 

کرات که بهنظم نوین جهانی  اصطالحو یا 19تاین شتوسط امانوئل والر «مدرن جهانی

 ی. به نظر من واژهرودبه کار می گرانو تحلیلسیاستمداران بزرگی از بخش از سوی 

 دیمزبور است که بر تغییر سیستم حاکم بر جهان تأک اصطالحتر از دو مناسب یاتورامپر

 وشدکیم یامپراتور یکه واژهولی در توضیح این تغییر خنثی هستند. در حالی دارند

 حیتوض یبرا هاواژه نیا که است حیتوض به الزم .مرتبط باشد نیز تغییربا مضمون این 

و   یجهان دوقطب نیگزیو جا شودیکار برده مهبروابط قدرت در جهان امروز 

 یهایژگیوِ شدن است و نه در ردّیقدرت در دوران قبل از جهان یمراتبسلسله

اساس بحث این نوشته توضیح جهان در دوران   .کشور ان ای نیا یستیالیامپر

هر یک از  توانیاست و انتخاب واژه مناسب موضوع اصلی نیست و م سازیجهانی

 .کار گرفتهب زمینهذکرشده را در این  یهاژهوا

. کشورهای بزرگ هم با یکدیگر رقابت دارند وستهیپهمجهان امروز جهانی است به

 است کپارچهییک کل هم  خورده است. جهان به یک معناشان در هم گرهو هم منافع

ت آن هم در حفظ کلیآن یوجود دارد. اجزای و رقابت خشن بندقطبو هم درون آن 

علیه  اند وتر باهم در رقابتبه نقشی مهم یابیند و هم برای دستاباهم مشترک المنافع

ها و کشورها در جغرافیای معین دولتقدرت امروز محدود به  یپایه. کنندیهم عمل م

و حد نفوذ در این نهادها  یالمللنیو نهادهای ب یتیبزرگ چندمل یهاشرکت .نیست

 ست. دیگر قدرت ا یپایه
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ها از حضور در این این کل در حفظ کلیت سیستم منافع مشترک دارند. آن یاجزا

 ترفیمانند آمریکا و چین و هم کشورهای ضع ییهاهم قدرت .برندیسیستم سود م

کوشش  ،گریکدینظیر مکزیک و یا ویتنام. رقابت، خرابکاری، کوشش برای عقب راندن 

نت همه و همه کماکان بر روابط جهانی حاکم خشواعمال  ،رقیبانتضعیف و حذف برای 

تیک جهانی برای دموکرا یهازند و اهرمروابط حرف آخر را می یاست. قدرت در همه

هم  همه با افتدیجا که کل سیستم به خطر ممهار قدرتمندان وجود ندارد. ولی آن

 گر.و هم در کنار یکدی هستند هم رودررو یامپراتور ی. اجزاکنندیمتحد عمل م

اسالمی در بغداد  یهم مرکز دارد و هم ندارد. برای مثال مرکز امپراتور یامپراتور

اند و از اعقاب خاندان قریش در مکه. بخش بزرگی از وزرا و است. خلفا عرب

ساالری و دیوان تبارندایرانی یساالری امپراتوردهندگان به ساختار و دیوانشکل

اند. بخش بزرگی از سرداران سپاه ازسازی کردهاسالمی ب یساسانی را در امپراتور

تحت  ینوعها هم به. آناندکیشر یامپراتور یدر اداره یامپراتور یتبارند. اجزاترک

ی هم رودررو ینوعها هم به. آنیکل امپراتور یسهیم در اداره ینوعاند و هم بهستم

  .فعالمناو هم در حفظ و دفاع از کلیت آن شریک و مشترک هستند

 موقعیت آمریکا
لحاظ قدرت نظامی با  آمریکا کماکان قدرتمندترین کشور جهان است. این کشور از

بزرگ از کشورهای دیگر جهان برتر است. نقش این کشور در سیستم بانکی  یافاصله

ارزی موقعیت  یعنوان مبنای مبادالت و ذخیرهاست. دالر به کنندهنییجهانی تع

 یمللالنیب یها. این کشور در بخش بزرگی از ارگانبخشدیر متوانمندی به این کشو

است.  کشور جهان نیترشرفتهینقش را دارد. این کشور هنوز ازنظر تکنولوژی پ نیترمهم

امکانات تکنولوژیک است، آمریکا  یکنندهنییانفورماتیک که کماکان تع یدر رشته

 های اصلیزبان اتفاقبهبیقر تیراکث بزرگی با اروپا و چین دارد. یکماکان فاصله

های حاکم بر افزارها و فناوریهای عامل کامپیوتری، نرمنویسی، سیستمبرنامه

 .های کامپیوتری آمریکایی استشبکه

آمریکا قدرت بالمنازع جهان نیست. برخالف دوران  ،فوق یهاتیواقع یهمه رغمبه

ورهای غربی قرار داشت و تصمیم کش مراتبسلسلهکه آمریکا در رأس  یجهان دوقطب
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های جغرافیایی و غیر جغرافیایی ها و قطب، امروز قدرتدکریاین کشور اتخاذ مرا نهایی 

جز در . در دوران جنگ سرد بهبرندیجهان نقش بالمنازع این کشور را زیر سؤال م

 ا. شاید تنهندردکیمواردی محدود کشورهای اروپایی از تصمیمات آمریکا تبعیت م

 ،فرانسه در زمان ژنرال دوگل را استثنا دانست. کشورهای آسیایی یهایریگبتوان موضع

از این دایره فراتر رفته و تصمیماتی مغایر  کوشندیآفریقایی و آمریکای التینی که م

 و جایشدند میآمریکا اتخاذ کنند عمدتاً با کودتا مواجه  دیمورد تائ یهایریگسمت

بزرگ اروپایی و آمریکا  یهاکه علیه تصمیمات قدرت نددادیم ییهاخود را به حکومت

 عمل نکنند. 

حمله به کشور عراق متحد  رایاخیر آمریکا قادر نشد متحدین خود را ب یهادر سال

حاضر به مشارکت در  و ندکند. آلمان و فرانسه در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کرد

آمریکا کودتای نظامی  یلیمیرغم بامارات علیعربستان و  ،این حمله نشدند. در مصر

 یهاترکیه بود سازمان دادند. آمریکا موفق نشد حکومت تیحما علیه مرسی را که مورد

چپ آمریکای التین را وادار به تمکین از سیاست این کشور در قبال کوبا و ونزوئال 

به سازمان  شانیهادر تحمیل خواسته هاییکاینماید. در عرض سی سال اخیر بارها آمر

 یهاهعلیه خواست ییهااند از تصویب قطعنامهزور وتو موفق شدهملل ناکام مانده و تنها به

 آورند.خود جلوگیری به عمل

ی تسلیحات یکشور جهان است. این کشور دارای زرادخانه نیتریآمریکا کماکان قو

کند ولی برخالف  در عرض چند روز یک منطقه را با خاک یکسان تواندیاست که م

سال قبل نقش رهبری بالمنازع جهان )در آن  49امپریالیستی  مراتبسلسلهدوران 

 .دوران جهان غرب( را دارا نیست

 

 تخاصم با جهانی شدن

 منتقدین روابط حاکم بر جهان: هاتدموکراو  هاچپ
 سازیجهانیت جهان در حین پذیرش ضرورت دموکرانیروهای چپ و بسیاری از 

عنوان نیروی منتقد جهانی در تمامی چهل سال اخیر به هایوندیرت تقویت پو ضرو

ها خواستار اند. آنعمل کرده شدنیروابط حاکم بر جهان و چگونگی پیشبرد جهان
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ها و تگی شرکتیخگسبودند که بتواند بر لجام ییهانهادها و ارگان یریگشکل

ها یبرالی حاکم بر روابط دولتها منتقد روابط نولبزرگ مهار زند. آن یهاقدرت

بودند  ییهااهرم یریکارگها خواهان بههای بزرگ در سرتاسر جهان بودند. آنوشرکت

ها معتقد بودند که که بتواند علیه زیر پا نهادن حقوق بشر در کشورها عمل کند. آن

بزرگ جهان با تدابیری که بتواند مانع از نابودی  یهاها و قدرتمنافع شرکت

 یالمللنینهادهای قدرتمند ب یریگگردد ناهمساز است و خواهان شکل ستیزطیمح

ها لگام زده و تدابیر جدی و جهانی برای حفظ تازی آنبودند که بتواند بر یکه

جهان در  یریگو سمت سازیجهانیها مخالف اتخاذ کند. به یک بیان آن ستیزطیمح

شدن روابط جهانی و عادالنه شدن مناسبات تیک دموکرااین راستا نبودند بلکه خواهان 

ها خواهان بیشتر بودند. آن سازیجهانیخواهان  ستیزطیو در مواردی مثل مح

ه بود و گرفتقانونمند شدن مناسبات و نفی مناسباتی بودند که برمبنای قدرت شکل

 .تداوم داشت

 

 ن روابط حاکم بر جهانامخالف
خود  یهاایی تحوالت جهان را مغایر خواستهنیروه سازیجهانیاز همان آغاز روند 

. یکی از دندیدییا نابودی هویت خود م تضعیف موقعیتعامل  آن راو  دیدند

تندرو هستند. ازنظر آنان با  انیگرانیروهای مخالف این روندها اسالم نیتربرجسته

ه دگی بتنیهماثر شده و این درتنیدگی اقتصاد در جهان مرزهای جغرافیایی کمدرهم

و نیروهای قدرتمند جهان قادر خواهند بود که  یابدمی فرهنگ گسترش یعرصه

و رخنه به درون کشورهای اسالمی را گسترش  زندفرهنگ خود را بر جهان غالب سا

 .ندکیمو تضعیف  بردمی سؤالرا زیر  شانهویت مستقل سازیجهانیآنان  ازنظر دهند.

مبارزه با قدرتمندان جهان  یدهفرهنگی تنها در سازمان مبارزه با این تهاجمآنان  ازنظر

توسط این کشور  شدهتیهدا سازیجهانیآمریکا و با روند  متحده االتیو در رأس همه ا

 ممکن است. 

 یاسالمی زمانی بخش بزرگی از جهان را زیر سیطره خود داشت و قلمرو یامپراتور

این . دشیا بخشی از هندوستان را شامل منفوذ آن تا شمال آفریقا و بخشی از اسپانیا ت
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هاست که مرکز علمی و فرهنگی جهان بود. دهه نیتربزرگ ییهادر دوره یامپراتور

یای بازگشت به روزگار ؤاسالمی با ر یانهیگراینیروی قدرتمندی با احساسات مل

صلی ا. در نگاه این نیروها غرب عامل است گرفته درخشان پیشین در این کشورها شکل

 موقعیت ضعیف این کشورها در جهان است. 

زیر  و مقابله با تهاجم فرهنگیاعتقاد به مذهبی فوق و  ییگرایتلفیق احساسات مل

 نیرومند یهاانیجر یریگبه شکل سازیجهانیناشی از گسترش  رفتن هویت سؤال

اد . اعتقشده استدر سی سال اخیر  در این کشورها مخالف روندهای حاکم بر جهان

اسالمی در مقابله با روندهای حاکم بر جهان مانع  یهاحکومت یدهمشترک به شکل

و در بسیاری از موارد این است ده شها از اسالم ناز گوناگونی این نیروها و برداشت آن

 یبارزهم یاتکابه ویژهبه یکدیگر قرار گرفتند. چنین جریانات اسالمی ینیروها رودررو

نیروی مخالف روندهای حاکم  نیتریعنوان جدانتحاری خویش به فداکارانه و عملیات

 .بر جهان عمل کردند

 دهدیاو توضیح م 11.کشدییاغیان را به صلیب م یامپراتور سدینویآنتونیو نگری م

ها از آنگاه خونین دارند. هر یک  ییهاباهم رقابت یکه نیروهای مخالف درون امپراتور

به خطر افتد، همگی در  یولی هرگاه کلیت امپراتور کوشندیدر جهت منافع خود م

 . شکنندیو شورش را در هم م رندیگیکنار هم در برابر چنین خطری قرار م

این مانع از پیشروی  شدندقادر ن سازیجهانیضد  یروهاین ریاخ یدر چند دهه

ا در قدرتمند جهان ر یهاانیمجموعه جر سیستم،روند گردند. آنان با مخالفت با کل 

 تنها موفقشدت تضعیف شدند و نههدادند و با خشونت سرکوب یا ب برابر خود قرار

از  ترفیموقعیتی ضعدر مند شوند بلکه نشدند از امکانات شرایط نوین در جهان بهره

 .قرار گرفتندگذشته 
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 یامپراتور شورش در مرکز
 بزرگ یهاتندرو که ازنظر قدرت انیگراچون مخالفت اسالم ییهادر کنار مخالفت

 یدر دهه ی بزرگ جهان مواجه شد،هاقدرتبرخورد خشن شورش از بیرون تلقی و با 

 شکل گرفت.  متحده االتیمخالفت دیگری در درون کشورهای غربی و خود اگذشته 

مند نشدند. موقعیت از شرایط این دوران بهره کسانیکشورها و نیروها به یهمه

موقعیت بالمنازع چهل سال پیش  هاییکایروپایی در جهان تضعیف شد. آمرکشورهای ا

بزرگی روبرو  یهایرا از دست دادند. توازن قدرت اقتصادی کشورها در جهان با دگرگون

 که هنوز ادامه دارد.  ییهایشد. دگرگون

را  الهسینیروهای ناسیونالیستی که روندهای س یریگتغییر توازن قوا به شکل

و خواهان بازگشت به روزگاری بودند که  دهیدیان موقعیت ممتاز خود در جهانزبه

 ونالد ترامپدخود را برجهان تحمیل کنند، منجر شد.  یهاتمامی خواسته توانستندیم

که او آمریکا را به روزگار قدرتمند  کردیتبلیغاتی خود همواره مطرح م یهادر نطق

جاری ت یتوازن عظیم مبادلهکسری ه این کشور از گذشته بازخواهد گرداند. روزگاری ک

طور مکرر در سازمان ملل در به شیهاو خواسته بردیرنج نم هاییو اروپا هاینیبا چ

 .گرفتیاقلیت قرار نم

بزرگ در  یهاروابط نولیبرالی غالب بر این کشورها و سودهای کالن شرکت

نیروی کار ارزان در دسترس بود، به  از صدور سرمایه و تولید به مناطقی که یریگبهره

ی اجتماع یهانیو آمریکا انجامید. تأم ییگسترش اختالف طبقاتی در کشورهای اروپا

فشار قرار پس از جنگ تحت یهارفاه در دهه یهاایده دولت یغلبه یهامحصول سال

د ش رشعارها و تبلیغات پوپولیستی ناسیونالیستی راست قاد در چنین شرایطی، گرفتند.

این جوامع را که ناراضی از روابط حاکم بودند  ترفیکه بخشی از کارگران و نیروهای ضع

مردم  یزندگ . در این تبلیغات مشکل دشمنی بود که از بیرون عظمت کشور وکندجلب 

شان تولید را در کشور مهاجم بودند که با کاالهای ارزان یهاینی. این چکردیرا تهدید م

ده و عظمت کرآمریکایی را به کشور خود جلب  یهاهیانداخته، سرماآمریکا به خطر 

مسلمان  یهاها و ترککشور و زندگی مردم آمریکا را به خطر انداخته بودند. این عرب

ا فرهنگی را با خود به این کشوره یماندگشان به اروپا عقببودند که با مهاجرت گسترده
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با  ندنی که حاضرااند. مهاجرزیر سؤال بردهصادر کرده و تمدن واالی این کشورها را 

تری کار کنند و امنیت شغلی و سطح زندگی مردم این کشورها را به خطر کمدستمزد 

 .اندانداخته

د شها را رها کرده قادر آن سازیجهانیدشمنانی که  از انگارانهمعرفی سادهاین 

درون این کشورها در و نیروی قدرتمندی  کندجلب به خود از مردم را  ییهابخش

حاکم بر جهان را شکل دهد. اوربان در مجارستان در  یسالهیمخالفت با روندهای س

فاشیستی به ریاست جمهوری انتخاب اروپا با چهره و شعارهای شبه یدرون اتحادیه

لوپن موفق شد  یبه رهبر ملی یجبههی اخیر انتخابات، طی دو دوره فرانسهشد و در 

 قرار گیرد. دوم  یدر ردهدر انتخابات 

 

 ترامپ ونالددانتخاب 
جدیدی در آمریکا و جهان  یبا انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا صحنه

شکل گرفت. نیرویی در انتخابات برنده شده بود که تمایزش با رقبایش با تمایزات 

ی اصلی اهاکاندید ی. اگر درگذشته همهکردیدیگران در انتخابات قبلی تفاوت کیفی م

نشان دهند، بهتر از دیگران  دندیکوشیو م ندکردمیسیستم معرفی  یخود را نماینده

بود که  افتهی سیستم را نمایندگی کنند، این بار شخصیتی به کاخ سفید راه توانندیم

در روابط  شدهرفتهیپذ یهاروابط حاکم را از موضع راست موردتهاجم قرار داده و عرف

 سال انتخاباتی ی. قبل از شروع مبارزهبردیاین کشور را زیر سؤال مسیاستمداران 

تصور کند که فردی با رفتار و افکار او بتواند  توانستیکمتر کسی م در آمریکا 1916

حریفان را پشت سر گذارد و به کاخ سفید راه یابد. فردی که از حمایت  یهمه

رخوردار نبود و سیاست خارجی کار آمریکا بسیاسی بزرگ حزب محافظه یهاتیشخص

 .بردیو کل روندهای حاکم بر جهان را که آمریکا از معماران اصلی آن بود زیر سؤال م

که  یکسانی با استقبال همهکه توسط او مطرح شد،  «آمریکانخست »شعار 

 یخردانهیب یهااستیس لیعظمت آمریکا در سی سال گذشته به دل رفتندیپذیم

روبرو شد. چرا آمریکا باید اجازه دهد  ،ینتون و اوباما زیر سؤال رفتهافرادی نظیر کل

 یقدرتی چون چین منجر شود که سلطه یریگروابطی در جهان حاکم شود که به شکل
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ین با ا تجاریمنفی  یتر از آن آمریکا با موازنهاقتصادی آمریکا را زیر سؤال برد و مهم

بزرگ برای سود  یهایاجازه دادند تا کمپان آمریکا یهاکشور روبرو شود. چرا دولت

بیشتر تولیدات خود را به کشورهای دوردست منتقل کنند و کارگران خود آمریکا 

شده زبون قدرنیبیکارشده یا با شرایط اقتصادی دشوارتری مواجه شوند. چرا آمریکا ا

 هایریدرگ نیرتکه از همراهی با آمریکا در برخی از مهم کنندیت مأجر هاییکه اروپا

 در جهان خودداری کنند. 

رکز م یعنوان قدرتمندترین و یا به عبارتاوباما آمریکا به ریاست جمهوری دوراندر 

عنوان به سوکی. قدرتی که نیرو و نفوذ خود را از ابدییدر جهان حضور م یامپراتور

افظ حرتی که عنوان قدقدرتمندترین نیروی اقتصادی و نظامی جهان و از سوی دیگر به

ه ک دیآیکار م سر یجمهورسیپس از وی رئ .کندیاست کسب م یمنافع کل امپراتور

سیاستی از پایه مغایر با نیست و  یمعتقد است آمریکا مسئول منافع کل امپراتور

 هایایی. برای محافظت از آمریکا در برابر اسپانیگیردمی ی گذشته در پیشهادهه

باید  هایکینفوذ در جنوب آمریکا برپا کرد و مکز رقابلیاری غتحقیر باید دیو سزاوار 

ه در ک یالمللنیاین دیوار را بپردازند. تمام قراردادهای ب یمنافع آمریکا هزینه خاطرهب

تند داش کنندهنییوقت مستقر در آمریکا نقشی تع یهاها دولتتدوین و تصویب آن

 زاویه داشت «نخست امریکا» یایدهدادها با و اگر این قرار ردیگیمورد بازبینی قرار م

قدام ا نیتر. مخربردیگیقرار م کاردر آن در دستور دنظریزیر سؤال رفته و ضرورت تجد

در پاریس بود که اوباما  ستیز طیقرارداد حفظ مح بردندر این زمینه زیر سؤال 

 دنظریتجد. حتی ضرورت دانستیموفقیت در امضای آن را از افتخارات دولت خود م

ی شده و آمریکا نیروی اصل در قرارداد اقتصادی که بین آمریکا و کانادا و مکزیک منعقد

 .این قرارداد بود مطرح شد یکنندهنییو تع

یکی از عوامل تحوالت اقتصادی سی سال اخیر تضعیف دیوارهایی بود که از طریق 

ر برابر یورش کاالهای صورت حفاظی برای دفاع از اقتصاد ملی دسنگین به یهاتعرفه

اقتصادی نقش  یالمللنیب یها. آمریکا از طریق نفوذش در ارگانکردیخارجی عمل م

ند مطمئن بود هاییکاید. آمرکرایفا  گمرکی یهاتیمهمی در این روند و تضعیف محدود

 است ییهاسود آنهمبادالت تجاری ب یو تقویت روند آزادانه هاتیکه تضعیف محدود

در این  هاییکایکاالهای برتری تولید کنند و آمر توانندیدارند و م یتریاد قوکه اقتص



  

 
 

 در ضرورت مقابله با تسلط ناسیونالیسم بر مناسبات جهانی 21

تر نکرد و این کاالهای ارزان دیأیعرصه بیشترین امکان را دارند. ولی روندها این نظر را ت

چینی بودند که در بازار خود آمریکا بر کاالهای ساخت آمریکا برتری یافتند. مرکزی 

گمرکی در رقابت اقتصادی در جهان در دوران ترامپ  یهااهرم یشدن توجه به حربه

آن معرفی  یها خود را نمایندهبود که آمریکا دهه ییهاو تالش هایعلیه تمامی تئور

 .دادیفشار قرار مرا برای تبعیت از آن تحت گرانیکرده و د

 

 سازیجهانیزیر سؤال بردن 
جهان. این بار این شورش در مرکز دولت ترامپ شورشی بود علیه روابط حاکم بر 

بزرگ در  یهاگذشته تمامی قدرت یهابه وقوع پیوسته بود. اگر در دهه یامپراتور

نظر بودند. این بار شورش در خود آمریکا به وقوع تندرو هم انیگراسرکوب شورش اسالم

پیوسته و شورشیان قدرت را در دست گرفته بودند. طبیعی است که ترامپ و دولت 

تنیدگی اقتصاد جهان در سی سال اخیر پایان دهند و مریکا قادر نبودند به درهمآ

. ندکن یگذارانیبا تکیه بر منافع صرف آمریکا بن شانخود به قول ،اقتصادی یروابط

و دیگران از خواست  هایلیو برز هایها و هندو روس هاینیتنها در سطح جهان چنه

که حتی در سطح خود آمریکا نیز دولت قادر نبود که بل کردندیدولت آمریکا تبعیت نم

رغم تمام تبلیغات ها را به تبعیت از خواست خود وادار نماید. برای مثال علیشرکت

و در کنار  شدیهای آیفون در چین تولید مچیپ یعلیه چین کماکان بخش عمده

 ریکا شرکت تسالاعمال فشار به دولت آلمان برای محدود کردن صادرات اتومبیل به آم

 ماید.گیری ناروپایی خود در شهر برلین آلمان را پی یشاخه سیتصمیم گرفت که تأس

 یو یا به عبارتسازی جهانیحکومت ترامپ پایان دوران  یهرچند دوران چهارساله

باشد ولی  توانستیاخیر نبود و نم یبازگشت از روندهای حاکم بر جهان در چند دهه

در این دوره در هندوستان یک نیروی  پی ریخت.وابط جهانی را عناصر جدیدی در ر

 افراطی موفق یگراناسیونالیست هندو قدرت را در دست گرفت. در برزیل یک راست

ها را از چپ گریدعبارتو او را یا به دیلما روسف را شکست داده شد در انتخابات خانم

وپا خارج شد و رهبری این خروج ار یکشد. انگلیس از اتحادیه ریبه ز یجمهوراستیر

یت خشن پیش برد و سیاست جدایی نرم یا گزرا بوریس جانسون با سیاست بر
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و نروژ با  سیجدایی با حفظ روابط اقتصادی نزدیک نظیر روابطی که سوئ گریدعبارتبه

به عقب رانده شد. قرارداد پاریس  شدیپیش برده م این اتحادیه دارند و توسط خانم می

با  ستیزطیسؤال رفت و چهار سال دیگر هر اقدامی برای مهار اقدامات علیه محزیر 

 .سد مواجه شد

روندهای حاکم بر جهان در این دوران متوقف نشد ولی در پنج سال گذشته نیرویی 

نظم نوین دیگری در جهان  یدهکه خواهان دگرگونی در روابطِ حاکم بر جهان و شکل

گرفت و تقویت شد. نیرویی که خود را یایی( بود شکلاز موضع ناسیونالیسم )جغراف

و خواهان مقابله با روندهایی بود  کردمیمدافع منافع ملی و مردم کشور خود معرفی 

ها و موجب تضعیف کشور آن بردهکه در سی سال اخیر هویت ملی آنان را زیر سؤال 

ر کشو»اول  یلههر وسیاست د ی. نیرویی که خود را نمایندهبود دهشدر روابط جهانی 

 . کردیدر برابر یورش منافع عموم بشری و جهانی معرفی م «من

الت پایان نیافت. مشکو شکست ترامپ ورش با تغییر ریاست جمهوری آمریکا یاین 

ی ربرداها بهرهروابط حاکم بر جهان وجود دارد. مشکالتی که نیروهای پوپولیست از آن

آمریکا تغییر کرد ولی جریانی که روابط جهانی را زیر در  جمهورسی. رئکنندیکرده و م

د نکدرصد آمریکاییان را جلب  کماکان قادر است حمایت نزدیک به پنجاه بردیسؤال م

و اقلیت بزرگ یا اکثریت مجلس نمایندگان یا سنا را به دست گیرد. سیاست خارجی 

ر د هانیرو توازنکه و کلینتون نیست چرا  اسیاست خارجی دوران اوبام ،دولت بایدن

دهای رونیی مخالف هادهیتغییر کرده و سیاست حاکم بر این کشور از ا درون این کشور

حتی اگر آنان در رأس قدرت نباشند. در بسیاری از  ؛ردیپذیم ریسی سال اخیر تأث

راست مخالف روندهای حاکم بر جهان قادرند در انتخابات  یهاانیکشورهای اروپایی جر

 . رگذارندیآرا را به دست آورند و بر سیاست حاکم تأث سومکیتا 

 

 حمله به اوکراین
موضوع این نوشته بررسی عوامل حمله روسیه به اوکراین و نقش ناتو و نیروهای 

جنگ  این قبالکه در نظر از اینبه بحثی جداگانه دارد. صرف ازیاین امر ن .غربی نیست

در  توازن نیروها بر آن جدی ریاشیم، تأثچه تحلیلی داشته ب آن یریگو دالیل شکل
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تایج و بر ن درنگیاست و به همین دلیل  آشکارنیروهای ناسیونالیست جهان و تقویت 

 است. ینیروها ضرور یاین جنگ در موازنه راتیتأث

روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دوران سختی را پشت سر نهاد. صنایع 

عداد محدود کسانی که از رانت روابط مافیایی درون قدرت عظیم این کشور در اختیار ت

ه کوتاه از هیچ ب یمند بودند قرار گرفت و الیگارشی مرکب از کسانی که در مدتبهره

وران در دو موقعیت ان بودند شکل گرفت. اقتصاد روسیه  افتهینجومی دست یهاثروت

 .دششدت تضعیف هیلتسین در جهان ب

د. روسیه در دوران شد بازسازی اقتصاد این کشور آغاز رون، 1999بعد از سال 

کشوری با  هاز کشوری ورشکسته ب و  زمامداری پوتین ازنظر اقتصادی موفق بود

د. از کشوری نیازمند واردات مواد غذایی به شارزی جهان بدل  یرهیذخ نیتربزرگ

 یهگسترد. روسیه روابط شدغالت تبدیل  یتولیدکننده و صادرکننده نیتربزرگ

این  د از تکنولوژیشخصوص اروپایی برقرار کرد و موفق هاقتصادی با کشورهای غربی ب

از  یریگساختمان خطوط عظیم انتقال گاز با بهره و  کشورها در جهت رشد بهره گیرد

 امروز ممکن گردید.  یهایتکنولوژ نیترمدرن

و  مخالف بود شرق گذشته با گسترش ناتو به سمت یهااین کشور در تمامی سال

 یسابق شورو یهایخصوص حساسیت خود را در گسترش این پیمان به جمهورهب

بیان کرده بود. درگیری و جنگ در گرجستان این حساسیت را به نمایش  یروشنبه

ه بود ولی این اختالفات مانع از روابط اقتصادی گسترده با کشورهای غربی و شتگذا

 . نشد هاهمکاری با آن

برای گسترش روابط با روسیه اهمیتی ویژه قائل بودند.  هایآلمانویژه بهو  هاییاروپا

روابط نزدیک آلمان با روسیه هم در دوران حکومت چپ میانه )شرودر( و هم در دوران 

 یهاانیجر یکه همهداد می زمامداری راست میانه )مرکل( ادامه یافت و این نشان

نظر بودند. اهمیت این رابطه روابط با روسیه هم سیاسی این کشور در اهمیت گسترش

نظر  خصوص از زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بیشتر موردتوجه قرار گرفت. ازهب

عنوان دومین قدرت نظامی و پهناورترین کشور جهان نزدیکی به روسیه به هاییاروپا

 ین از امکانات بیشتریکه در رقابت با دو قطب نیرومند آمریکا و چ کردیها را قادر مآن
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خصوص در دوره ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا با هبرخوردار باشند. این ضرورت ب

ها در برابر فشار آلمان مطرح شد. آن طور خاصبه و هاییوزن بیشتری برای اروپا

و به همکاری در  ندشان با روسیه مقاومت کردمحدود کردن مناسبات برای هاییکایآمر

 .و گسترش همکاری با روسیه ادامه دادند 1نورد استریم  یخط لوله

روسیه به اوکراین تمام محاسبات استراتژیک را دگرگون کرد. به نظر  یحمله

حداقل برای یک دوران طوالنی مناسبات تنگاتنگ اروپاییان با روسیه به پایان  رسدیم

یی رودررودر این . هردو طرف است دهشو مقابله جایگزین آن  یاعتمادیرسیده و ب

 یزیان سنگینی را متحمل شدند. مناسبات نزدیک اقتصادی روسیه با غرب و رابطه

اخیر داشت.  یسهم مهمی در رشد اقتصادی این کشور در دهه هاییتنگاتنگ با اروپا

های دیگر جهان ضعیف است و رشد در روسیه ازلحاظ تکنولوژی در مقایسه با قطب

از تولیدات متکی به باالترین سطح تکنولوژی ممکن نیست.  یریگجهان امروز بدون بهره

 هاینیبه روسیه وارد خواهد کرد. چ یریناپذجبران یتضعیف مناسبات با غرب صدمه

 .ندکنپر  یتمامقادر نیستند این جای خالی را به

. خاک و رپهناو ییهاکشور جهان است با منابع آب و رودخانه نیروسیه پهناورتر

و تولید مواد غذایی و منابع طبیعی  ستیزطیهان فردا که با مشکالت محآب در ج

قدرت است. روسیه یک قدرت جهانی است. روسیه ایران نیست  یهاهیمواجه است از پا

قادر  اهیسنگین بتوان آن را تحریم کرد. غرب یتلقی و بدون هزینه یشورش آن را که 

و  هایتنامیو و هایسازمان دهند. هند علیه روسیه یالمللنیب ینیستند که اجماع

ود در کنار غرب نخواهند ب پیشبرد چنین سیاستیدر  هاینیو آمریکای الت هاییقایآفر

اقدامات  یتر چین فشار بر روسیه و تحریم این کشور را پس از تجربهو از همه مهم

 بلندمدت ییرروبه یک رود تواندی. این درگیری مداندیعلیه خود م ،ترامپ یجانبهکی

 .قرار دهد ریروابط را در جهان تحت تأث یمنجر شود که همه

و احساس منفی نسبت به روسیه در اروپا غالب است.  یاعتمادیبامروز، 

ی از زیر فشارند. بخش کردندیسیاستمدارانی که از گسترش مناسبات با روسیه دفاع م

اند. سیاستمدارانی مثل صدراعظم دهآنان از خود انتقاد کرده و با فضای غالب هماهنگ ش

 هایریفرانسه که کوشیدند از اقداماتی که باعث تشدید درگ جمهورسیآلمان یا رئ

ه فشار قرارگرفت و راه را برای مذاکره و توافق باز نگهدارند تحت ننداجتناب ک شودیم



  

 
 

 در ضرورت مقابله با تسلط ناسیونالیسم بر مناسبات جهانی 25

وریس بو امکانات آنان برای پیشبرد این سیاست با مشکل مواجه شد و کسانی مانند 

، از اقبال دنکنیانگلیس که سیاست تندتری را نمایندگی مپیشین جانسون صدراعظم 

 ند.گردید و امکانات بیشتری برخوردار

شده این جنگ از طرف روسیه گسترش ناتو به مجاورت مرزهای عامل اصلی اعالم

در یک درگیری نظامی موجودیت این کشور را با  تواندیروسیه است. گسترشی که م

کشورهایی که در تمام دوران جنگ سرد حاضر  ،خطر مواجه سازد. امروز سوئد و فنالند

ه بودند مقاومت کرد شدینشدند به ناتو بپیوندند و در برابر فشارهایی که به آنان وارد م

 اعزامی به اکراین این کشور را به یکی از یهااند. سالحگرفتهبه عضویت در ناتو تصمیم 

غیر اتمی تبدیل کرده است. اگر قبل از  تتسلیحا یرای زرادخانهکشورهای بزرگ دا

این جنگ برخی از کشورهای عضو ناتو مثل آلمان، فرانسه و ترکیه مخالف پیوستن 

 کسچیامروز ه و در نتیجه پیوستن اوکراین به ناتو ممکن نبود، اوکراین به ناتو بودند

 د.ناتو با این کشور تردید ندار یدر مناسبات ویژه

چند سال پیش ناتو با مشکل مواجه بود. بسیاری از نخبگان و سیاستمداران اروپایی 

بود  افتهی. این تردید تا جایی گسترشبردندیضرورت وجود این پیمان را زیر سؤال م

 در برابر فشارهای ترامپ هایفرانسه اعالم شد. آلمان جمهورسیکه حتی توسط مکرون رئ

می نظا یپیمان و تقویت بودجه نیدند سهم بیشتری در او حاضر نش ندمقاومت کرد

 هایان. آلمکنندیخود تقبل کنند. امروز کشورهای اروپایی در دفاع از ناتو با هم رقابت م

دالر افزایش دهند.  اردیلیم 53نظامی خود را تا حد  یبودجهداوطلبانه پذیرفتند که 

 در برابر آن مقاومت کردند.تصمیمی فراتر از آنچه که در تمام دوران ترامپ 

ن . روسیه سی سال پیش دومیاست شده تیدر روسیه احساسات ناسیونالیستی تقو

. امروز روسیه قرار داشتقدرت جهان بود و بخش بزرگی از جهان تحت نفوذ این کشور 

اخیر یازدهمین مقام را در اقتصاد جهان دارد و  یدهه دووجود رشد سریع اقتصادی  با

تنها کشورهای اروپای شرقی نه گیرد.جای میشورهایی چون هند و برزیل بعد از ک

ها تندترین مواضع را نسبت به این کشور دارند. اتحاد متحد روسیه نیستند بلکه اکثر آن

 و پوتین بدون نام بردن از یلتسین تصمیم به انحالل آن دهیپاش جماهیر شوروی ازهم

احساسات ضد غربی که مسئول  .داندیذشته مخطاهای قرن گ نیتریکی از بزرگ را
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 ،چنین احساساتی. است افتهی گسترش داندیماین رخدادها را کشورهای غربی  یهمه

 .سازدیرا دشوار م یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ و تخفیف تشنج

جنگ اوکراین پس از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نقشی بزرگ در تغییر تعادل 

سود نیروهای ناسیونالیست راست و مخالف روندهای حاکم بر جهان در سی سال هب نیرو

 .سازدیتر منقش را پررنگاین  هرروزجنگ و تداوم  داشتهاخیر 

 

 های از تخاصم قطبدارجانب

 ها از موضع راستاز تخاصم قطب یدارجانب
ائل جهانی، مس یبارهوی در سطح وسیع در یهادهیپس از پیروزی ترامپ و طرح ا

 روبرو شد و بعدها به بخشی نیز بخشی از ایرانیان مقیم آمریکا یدارنظرات وی با جانب

 خاباتیی انتهایبنداز نیروهای سیاسی و تحلیلگران ایران گسترش یافت. آنان در صف

پس از ند. ی دادأر و به ترامپ ندتمایل داشت خواهانیجمهوربه درون احزاب آمریکا 

 شکل آشکارتری یافت.  یداراین جانبجنگ اوکراین 

در مطلبی با عنوان گلوبالیسم  مثالًی خود )هابرای مثال آقای امیر طاهری در نوشته

گیری قدرتو  گذردیمدر جهان  آنچه مسئول (11نام پوتینهو خلق هیوالیی ب

 زمینه و سیاست کشورهای غربی در اینسازی جهانیاقتدارگرایانی چون پوتین را 

 لیهای جریان اصرسانهبرخی  توسط گران دیگری کهتحلیلنظر وی و  براساس. انددیم

، آنچه در جهان در شوندیم مطرح یالمللنیعنوان کارشناس امور ببه در خارج از کشور

اقتصادی جدیدی در جهان و تغییر  یهاغول یریگسی سال اخیر رخ داد و به شکل

 که دارند فهیمرتکب شدند و امروز وظ هایغربتوازن نیروها انجامید خطایی بود که 

اند به شده اقتدارگرایی را که از شیشه آزاد یهاخطای خود را جبران نمایند و غول

 داخل شیشه بازگردانند. 

های بزرگ در چند سال گذشته که قطب ییدر چارچوب این فکر مضمون رودررو

تغییراتی در توازن قوا در جهان  شده است پایان دادن به در جنگ اوکراین نیز منعکس

                                                      

11 https://www.youtube.com/watch?v=CfLWvRNWvxk 

https://www.youtube.com/watch?v=CfLWvRNWvxk
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است که مضمون آن تضعیف موقعیت آمریکا و اروپا و تقویت موقعیت کشورهای دیگری 

برای جبران خطاهای  یی. این رودررواندییاقتدارگرا یزعم ایشان نمایندهاست که به

 است. ریناپذسی سال گذشته اجتناب

اقتدارگرایی  وسی دموکرایبرالل یمبارزه ی امروز جهانهایریمضمون درگاما 

 سیاسی حاکم بر اروپا و آمریکا با چین و روسیه یهاستمینیست. چنین تمایزی مابین س

اخیر نیست. تا یک  یهاروندهای سال یدهندهوجود دارد ولی این امر محرک و شکل

کشور  نیترونیم قبل در دوران ریاست جمهوری ترامپ سیاست بزرگسال

ت جهان یعنی آمریکا تضعیف و حتی از هم پاشاندن دومین قدرت دموکرالیبرال

 ماًیدفاع کرد و حتی مستقیت گزبرت جهان یعنی اروپا بود. ترامپ از دموکرالیبرال

سخت را تقویت کند. وی رسماً با یت گزبرکوشید آقای بوریس جانسون و سیاست 

را به مخالفت و  ستایش از زمامداران کشورهای مجارستان و لهستان کوشید آنان

ید که . وی کوشدکنآلمان و فرانسه تشویق  ویژهبه اروپا و یایستادگی در برابر اتحادیه

در  .دشوروابط با روسیه را بهبود بخشد و مانع از نزدیکی این کشور با اروپا و چین 

بر  و برزیل روسیه و مجارستان و لهستانن احاکمدوره  نیا طیسیاست آمریکا 

 یهی روسآلمان برتری داشتند. قبل از حمله ویژهبه اکم بر کشورهای اروپا وزمامداران ح

به اوکراین، آمریکا با مشارکت انگلیس موفق شد مانع از اجرای قرارداد منعقدشده بین 

 یو زیان سنگینی به این کشور وارد کرد و حاضر شد هزینهد شوفرانسه و استرالیا 

پذیرد و این امر نه در دوران ترامپ بلکه در دوران ریاست شدن روابط با اروپا را ب تررهیت

 جمهوری بایدن رخ داد. 

پا . آمریکا و ارواست تغییر کرده هایبندروسیه به اوکراین صف یامروز پس از حمله

رار دارد ها قدر برابر آن ماًیو روسیه مستق شدهتیاند، ناتو تقوبه یکدیگر نزدیک شده

 سی و اقتدارگرایی نقشی فرعیدموکرالیبرالکه تمایز  دهدین منشاشده یادولی حوادث 

اخیر به  یها. آمریکا و اروپا در تمامی دههکرده استدر روندهای چند سال اخیر ایفا 

 دشیاقتدارگرایی به کشورهایی چون چین و روسیه وارد می زمینهانتقاداتی که در 

که روابط خود را با این دو کشور گسترش بودند و در تمامی این دوران کوشیدند  اعتنایب

 ینه اقتدارگرایی که کسری موازنهد شدهند. آنچه محرک آمریکا در مواجهه با چین 
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بازرگانی آمریکا با این کشور بود و این امر بارها صراحتاً توسط ترامپ تکرار شد. اروپا تا 

اصله گرفتن از روسیه قبل از حمله به اوکراین در برابر تمام فشارهای آمریکا برای ف

بر تمایزات  دیمقاومت کرده و روابط خود را با این کشور گسترش داد. تأک

یعنی  ،هدف پوشاندن عامل اصلی حوادث سی و اقتدارگرایی بادموکرالیبرال

 در اقتصاد جهان یترمنافع ملی و به دست آوردن سهم بزرگکه است ی ناسیونالیسم

 . داندیمن در تقابل تنیدگی اقتصاد جهاهمدررا با 

طور که آینده بازهم دگرگون شود همان یهادر سال تواندیاروپا و آمریکا م یرابطه

 دهشدر بیست سال اخیر این روابط همواره یکسان نبوده و چندین بار دچار دگرگونی 

ی او کشورهایی چون آفریق هاینیو آمریکای الت هایهند یرسازی. در این نوع تصواست

. این کشورها در شوندیگم م ،ویتنام شامل ،و کشورهای جنوب شرقی آسیا جنوبی

کنونی مابین غرب و روسیه حاضر نشدند در کنار غرب بایستند و حامی  یبندصف

و  هایتضاد منافع غرب یکنندهمنعکس یبندروسیه هم نیستند. ازنظر آنان این صف

بار آنان به پرداخت بخش بزرگی برای آنان خطر قحطی و اج اشروسیه است که نتیجه

از درآمدهایشان به تولیدکنندگان و صاحبان منابع انرژی است. آنان چرا باید این بار را 

 ؟متحمل شوند

سی و اقتدارگرایی دموکرالیبرال میان مبارزه های امروز جهان ناشی ازدرگیری

ی هاو قطب هایبندسی و اقتدارگرایی نه خط فاصل صفدموکرابرالیلنیست. خط مرز 

چه در شکل زیر سؤال بردن  جهانی بلکه مرزی است که درون این کشورها جریان دارد؛

نظیر مدافعان ترامپ و ماری  ییهاشیسی توسط طرفداران گرادموکرالیبرالعناصر 

و حزب آلترناتیو آلمان در کشورهای غربی یا زمامداران کشورهایی نظیر  لوپن

مداران کنونی کشورهایی نظیر هند و یا حاکمان چین و مجارستان و لهستان یا زما

 سی و اقتدارگرایی بهدموکرالیبرالکنونی با  یهاییروسیه. توضیح تضادها و رودررو

برتری ارزشی دادن به یک جناح و حقانیت برای آن در برخورد با طرف مقابل و استقبال 

 .انجامدیم تو گسترش تخاصما هاییاز تداوم رودررو
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 ها از موضع چپاز تخاصم قطب یدارنبجا
گران گروه اول قرار تحلیلاجتماعی در برابر  یداربخشی از نیروها که ازلحاظ جانب

پس  ،نیروها. در تحلیل این کنندیاستقبال م هاییدررورو نیمتضاد ازا یاهیدارند، از زاو

ریکا آم متحدهاالتیق ابا نیروی فائ یقطبکیاز سقوط اتحاد جماهیر شوروی ما با جهان 

 یزرادخانه نیترایم. این کشور آمریکاست که سیستم بانکی جهانی و بزرگمواجه

کشورهای جهان را به تبعیت  یهمه تواندیاتمی را در اختیار خود دارد و م یهاسالح

 یهاخصوص جنگ اوکراین شورش قدرتهاز خود وادارد. تحوالت چندساله اخیر و ب

سر برخواهد  یو یا چندقطب ین نقش است که از دل آن جهانی دوقطبدیگر علیه ای

 آورد و نقش بالمنازع آمریکا در جهان پایان خواهد پذیرفت. 

نظر از دارند و صرفدر چارچوب این تفکر در این منازعات نیروهای چپ جانب

ند دارمناسبات اجتماعی هر کشور دارند در کنار نیروهایی قرار  ینهیقضاوتی که درزم

 .شودکه علیه این قدرت فائقه یعنی امپریالیسم آمریکا وارد عمل 

های بزرگ در چند سال گذشته که قطب ییدر چارچوب این فکر مضمون رودررو

مناسباتی نوین در جهان  یریگشده است، آغاز شکل در جنگ اوکراین نیز منعکس

ور است. نیروهای چپ و کش فتهای انیپا هاییکایتازی آمریکهاست. مناسباتی که در آن 

دار باشند و در کنار نیروهای مخالف امپریالیسم آمریکا ایران باید در این مناسبات جانب

 قرار گیرند. 

گرفته است. این خطاست تصور های نیرومندی در جهان شکلهاست که قطبسال

. است های نیرومند بودهقطب یریگشکل یاخیر طلیعه کنیم که روندهای چندسال

 ییها بلکه حرکت در جهت رودرروقطب یریگداده نه شکلآنچه در این چند سال رخ

هاست که قدرت هاست. آمریکا کماکان نیرومندترین کشور جهان است ولی سالقطب

 بازگشت به دوران عظمتیای ؤرآمریکا و  نخستبالمنازع نیست. سیاست ترامپ و شعار

و یا بازگشت به جهانی است که  یدهشکل ایبرآمریکا انعکاس خواست این نیروها 

 باشد. آن آمریکا قدرت بالمنازع

ها نیروهایی هستند که منافع و قدرتمندی کشور خود را قطب ییمحرک رودررو

ار کشور که تحقق شع ییهاستیونالی. ناسنندیبیبا دیگر نیروها م ییدر مقابله و رودررو
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. دانندیتنیدگی اقتصادی در جهان مهمرددوران به پایان دادن در گرو من اول را 

ل حاص سازیجهانیروندهای سی سال اخیر حاصل تصمیم این یا آن سیاستمدار نبود. 

 یهاستیونالیبود که رشد تکنولوژیک در برابر بشریت قرار داده بود. ناس ییهاضرورت

 نی کهذکرشده قادر نیستند که جهان را به سی سال قبل بازگردانند. دورا افراطی

و  پیوسته است خیجهان سی سال قبل به تاربود. هم تفکیک شده ازاقتصادها و جهان 

تالش برای  .جهان امروز در تضاد است یهابا ضرورتکوشش برای بازگشت به آن 

تا حد تند و پرهزینه  یهایری)یا بازگشت به چنان جهانی( به درگ یدهشکل

د ماه از جنگ اوکراین نگذشته و جهان . هنوز چنشودیمنجر می نظامی هایریدرگ

 .کندیرا مشاهده م ییهایریعواقب چنین درگ

خواهانه عدالتتیک و یا دموکرا یهااز این یا آن قطب با تکیه بر ارزش یدارجانب

ممکن نیست. در جهان دو قطبی چهل سال قبل در دو سوی درگیری این اعتقاد وجود 

یک تدموکرا یهاارزش یکنندهمنعکس طب،آن قاجتماعی -سیاسیداشت که سیستم 

ها مدعی بود که سیستم برتری را خواهانه و بشری است. هر یک از آنیا عدالت

ه اعتقاد ن هایری. امروز ما با چنین شرایطی روبرو نیستیم. محرک درگکندینمایندگی م

راندن ب نفوذ و عق یسیاسی و یا گسترش حوزه-اقتصادیبه سیستم برتر بلکه منافع 

 .رقیبان است

 ویژهبه وجود ندارد. تخاصم یافرشته ی افراطیهاستیونالیدر درگیری مابین ناس

و فرشته در دو  نشاندن اهریمنست. اهریمنی ا ابدیینظامی نیز م یکه جنبهگاهآن

 خطاست.  ییهایریسوی چنین درگ

د. ته بوگرف در جهان در کشور آلمان شکل یسال پیش قدرت نوظهور ستیصدوب

اطق به من یابیو عثمانی خواهان دست شیزوال اترروبه یاین کشور در کنار دو امپراتور

فائق آن زمان یعنی انگیس و فرانسه و آمریکا مانع آن بودند.  یهانفوذی بودند که قدرت

 ستمدیدگان یعلیه کشورهای فائق مبارزه هایو عثمان هایشیو اتر هایآلمان یمبارزه

علیه یکدیگر بود. در آن روزها  هاستیونالیناس یمگران نبود. مبارزهعلیه ست

 یت آلمان و رهبر برجستهدموکرانیرومندترین حزب چپ جهان یعنی حزب سوسیال 

جنبش چپ آن زمان یعنی کائوتسکی با این تصور که مضمون دفاع از تقویت آلمان در 

های مختلف در ع ملی و حضور قطبدفاع از مناف ،برابر نیروهای قدرتمند آن روز جهان
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از تسلیح آلمان که معنایش مشارکت در تدارک جنگ فردا بود دفاع کرد.  ،جهان است

هاست که بر این خطای کشور ما و شاید جهان سال یهاگفت تمامی چپ توانیم

 ییهاتیو از شخص گذارندیتاریخی کائوتسکی در یک شرایط حساس تاریخی انگشت م

. کنندیزامبورگ که به این مسیر گام ننهادند و ایستادگی کردند تمجید مچون رزا لوک

متفاوت است ولی این تمایز در  پیشسال  ستیشرایط تاریخی امروز با شرایط صدوب

 خطای مشابهی است. ترمیراستای نتایج وخ

 سخن آخر
 طدر شرای پیش برد،ها قطب ییرودرروی سوبهی که جهان را ناسیونالیسم یغلبه

جهان چند دهه است  یهاتدموکراها و . چپانجامدیبربریت م یغلبهبه کنونی جهان 

 یکرده و از روابط نولیبرال دیأیتاقتصادی در جهان را  یهایوندیکه گسترش هم پ

در روابط  هاتازی قدرتیکهمنتقد تداوم  ،دهکرحاکم بر جهان در این دوران انتقاد 

نهادهای  یریگقد روابط حاکم بر جهان خواستار شکلعنوان منت. آنان بهاندیجهان

ط ها که حاصل روابتازی شرکتیکهند که بتوانند بر اتیک و قدرتمندی در جهاندموکرا

ند تیکی هستدموکرا یهاآنان خواستار ارگان .غالب نولیبرالی در جهان است لگام نهند

ازه ندهد که زور حرف و اج ندکبزرگ جهان را محدود  یهاکه بتواند عملکرد قدرت

 یالمللنیتیکی که بتواند همکاری بدموکرا یهااول و آخر روابط در جهان باشد. ارگان

. این سیاست امروز با وزن بیشتری دکنن نیو صلح را تأم ستیزطیبرای حفظ مح

 موضوعیت دارد. 

ها و . در این رویارویی چپیاستؤرها پایان این و تخاصم قطب ییرودررو

ا قربانیان خواهند بود. نیروه نیترو صلح بزرگ ستیزطیها اولین قربانی و محتدموکرا

دچار خطا  کنندیدرخشانی را تصور م یآینده ییاین رودررو برایو کشورهایی که 

 در این یدارجانب منجر شود وبربریت  یغلبهبه  تواندیم ییهستند. چنین رودررو

پیوندی همو  عینی ناشی از تکنولوژی امروز عرصه همراهی با بربریت است. الزامات

قق ولی به تح کندیاقتصادها امکانات عملی برای مقابله با چنین شرایطی را فراهم م

ی ... و بسیج فکراندیشمندان،فعاالن اجتماعی،  ،رساندن آن نیازمند عمل سیاستمداران

ها و ایگاه چپایران است. ججمله ازخاک و  یانسان سراسر کره هاونیلیو عملی م
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 طیی افراهاستیونالیناس یمبارزه یسوکیها در این نبرد نه قرار گرفتن در تدموکرا

 ناسیونالیسم است.این از عقب راندن  یدارعلیه دیگری بلکه در جانب

رودررو خواهد شد. بیوتکنولوژی به  یادهیچیآینده با مقوالت پ یهابشر در دهه

کند و  یکاررا دستانسان د داد که ژن یعنی خود انسان ازنظر علمی امکان خواه

به افزایش جدی عمر انسان منجر شود. هوش مصنوعی چگونگی تولید و روابط  تواندیم

 یترمیمحیط زیستی ابعاد عظ یهایحاکم بر آن را متحول خواهد ساخت. دشوار

بشریت  یآنان نیازمند تالش مجموعهبا  ییکه رودررو ییهایدگیچیخواهد یافت. پ

جهان و موفقیت  یهاتدموکراها و چپ یذکرشده یریگاست. اهمیت تالش و سمت

در آینده با ابعاد بیشتری در برابر بشریت قرار گیرد. آنچه  تواندیم یریگدر آن سمت

 آوردن است در راستای عکس این نیاز و به وجود ییهاداده تالش در چند سال اخیر رخ

الیسم ناسیون یغلبه .قدرتمندان قرار دهد اختیاربیشتری در امکانات است که شرایطی 

 برای کل بشریت منجر شود. یترمیبه مخاطرات بسیار عظ تواندیافراطی م

 


