
 گرایانامپریالیسم آمریکا و افول

 
ی د ایی و انگاره ر خصتتوا الو  «هّمت»تارنمای  این نوشتت م ن ن نگرد  

شو .  ر این است کم توسط ب خی ج یانات سگاسی نط ح نی« الو  آن یکا»
نور  واکاوی و نقد  نظ ی و تاریخی، د ایی از ننظ های نخ لف  نگرد  ، الو 

 .دگ  ق ار نی

گیری طالبان باعث شد در تحوالت جدید افغانستان و قدرت مرتضی یگانه:
در میان  طورهمین و ، همچنین در فضای سیاسی ایران،فضای سیاسی آمریکا

یانات چپ و بخصوووور در بین چپ ایرانی ب « افول آمریکا»حث در باب جر
 . وسیعًا مطرح بشود

صووورت نظامی آمریکا ا  افغانسووتان تیریبًا بهخروج   مشووخب بعد ا  طوربه
 یادی منتشر شد. در بین های نوشته «افول آمریکا»در مورد ای بسیار گسترده

نه نههای رسوووا هانی و حتی رسوووا ند خبرهای ج مان فارس وداخلی   گزاری 
مطرح شد.حتی ای به شکل گسترده «افول آمریکا» طور جریانات چپ،همین

سرچوبگرفت که در  جایی باال تاها این بحث ا   ایمیالهدر  سایت گلوبال ری
سووتان و و خروج آمریکا ا  افغان ایی امپراتوری آمریکا حرف  ده شوودبحران نه

هایی امپراتوری بحران»تحوالت افغانسوووتان را   نوان کرد کهبرشووومرد و ع «ن
سوویوک کابل نشووانه و محصووول فرآیند تضووعید شوودید قدرت، اقتدار و »

طور خالصووه تضووعید شوودید هآمونی آمریکا اسووت، مشووروعیت آمریکا و به
 مشهود   طور قطع خصوصًا با عروج  به جهان ها طول کشیده وفرآیندی که دهه

که یک  مطلب گلوبال ریسرچ گفته شددر همین . «قطبی شده استچند چین
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شتهمرکزیت»  ینوعبهو «  دایی ژرف و عمیق ا  غرب در نظام جهانی وجود دا
ساله غرب بر  500پایان سیادت »ا   ایشانهعنوان شد که تحوالت افغانستان ن

 .است «دنیا
ی تاریخی ین بحث افول چه پیشووینهشووود این اسووت که امی سوووالی که مطرح

کا»به ای ا  کجا مطرح شوووده و ا  چه دریچه دارد، ته «افول آمری  نگریسووو
سپارت و »گوید: می کتاب قرارداد اجتماعی سو دروژان ژاک ر شود؟می اگر ا

. «تواند امیدوار باشووود که تا ابد برقرار باشووودمی کدام دولت ،م نابود شووودندر  
اسووت که بدیهی  ،کلی مدنظر داشووته باشووی  صووورتبهخوب اگر این گفته را 

ساعتدولت آمری سید  کا ه  مثل هر دولت دیگری رو ی  مرگش فرا خواهد ر
 ،گیر امپراتوری روم شوووداهد کرد. این اتفاقی اسوووت که دامنو سووویوک خو

شد ریگدامن سیه، دامنامپراتوری عثمانی  بریتانیا  امپراتوری تزاری و یگیر رو
 خواهد شد.امپراتوری آمریکا نیز گیر رو ی دامن نیییبه شد و

شخب صحبت کنی ،اگر م ستدالل»این  تر  ست «ا  ،که آمریکا در حال افول ا
سیار طوالنی دارد. ی سابیه سکی در  طوربهب سال  در ایمیالهمثال نوام چام

ست در« افول آمریکا» گویدمی ۲۰۱۱ ست پس ا  جنگ  در اوج قدرتش و در
نظر خیلی اظهار آغا  شووود. ،«ا  دسوووت داد» مانی که چین را  جهانی دوم و

 عجیبی اسوووت. این گفته مانند این اسوووت که بگویی مرر هر فرد  مانی آغا 
به این علت به نوام چامسوووکی اشووواره کردم که به  !آیدمی ایبه دنشوووود که می

 ارجاع داده باش .« افول آمریکا»طوالنی بحث  یسابیه
نویسد که در فارین افر  منتشر می ۱۹۸۸در سال  ایمیاله هانتینگتونساموئل 

 هانتینگتون اشاره. «افول یا آغا  مجدد -آمریکا» :شد. عنوان میاله این است
 ۱۹۵۰ یدهه ا  اواخر« افول آمریکا» و اظهارات در موردها کند که نوشووتهمی

 مانی که  آمریکا آغا  شووده اسووت. و فرهنگی در فضووای سوویاسوویمیالدی 
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جهان در چهار اکتبر  یاولین ماهواره عنوانبهشوروی  ۱-وتنیکاسپ یهماهوار
.  مانی که جنگ دبحث کردن« افول آمریکا»مورد  در ،به فضوووا رفت ۱۹۵۷
 ۱۹۷۳ک نفتی وداغ شد. در ش «افول آمریکا»مجدد بحث  ،اتفاق افتاد ویتنام

مورد سووویوک  با  در آمریکا در فت به غرب توسوووع اعرابو تحری  فروش ن
صورت گرفت. یا در مورد رقابت های قدرت آمریکا بحث شوروی  یادی  بین 

 ۱۹۸۷سوووال  بحث کردند. در «افول آن»و  آمریکا و آمریکا و در شوووکسوووت
نویسوود تحت می کتابید سووال قبل ا  سوویوک شوووروی، پل کندی درسووت چن

سیوک »عنوان  را « افول آمریکا» در این کتاب که «های بزررقدرتعروج و 
نام رو نامه ۱۹۹۰کند. در سوووال می بینیپیش به  وان»نگاری  در « هوبارت ر 

کند و می «بینیپیش»را « افول آمریکا» نویسوود ومی مطلبی پسووتواشوونگتن
صر  در حال ورود گوید مامی صراحتاً  صر « پاکس آمریکانا»ا  ع پاکس »به ع
. یعنی گیردالمللی میهسوووتی  و ژاپن دارد جای آمریکا را نظام بین« انیپونیک

در حال آغا  اسووت. این  «نیکاپاکس نیپو»در حال پایان و  «پاکس آمریکانا»
تاریخ طوالنی دارد و «افول» بحث ند  تا حتی یک  که گفت ند  جایی پیش رفت
 بگیرد! خواهد جای آمریکا رامی ژاپن

ن «افول آمریکا»که درباره  یهایاکثر این بحث و  هامایهمطرح شوووده اسوووت ب 
 دنبال هااینکه  هایی مینه کند. یکی ا  اینمی مشوووترکی را دنبالهای  مینه

 یگویند آمریکا کسووری بودجهمی ؛مشووکالت داخلی آمریکا اسووت کنند،می
 سوونگین و کسووری تجاری سوونگین دارد و این یکی ا  عواملی اسووت که باعث

مثل  گراییافول« گرایچپ»های یا در برخی ورژن شووود.می« ریکاافول آم»
که توجه به این، بیهای جهانی و افرادی نظیر جووانی اریگیمکتب سوویسووت 

سرمایه بحران صلتی چرخه داریدر  سًا خ سا  -بحران -های رونقای )چرخها
ست،  -رکود سیوک  خودکاری در دل بحران نهفته نی رونق( دارد و هیچ فرآیند  
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سال  1970ی ی بحران دههگویند که در نتیجهمی ی یا در نتیجه 2008یا بحران 
 هآمونی و مرکزیت   نهایی  بحران »ی آمریکا به عراق، آمریکا وارد تبعات حمله

 ی دیگر این اسوت که مینهشوده اسوت. « اقتصوادی و سویاسوی  خود جهانی  
گستری  نظامی و و فزون طلبی بیش ا  حد امپریالیستیگویند آمریکا توسعهمی

این  حد توانش شوورکت کرده و بیش ا  یهایو در جنگ داشووته امپریالیسووتی
آمریکا تحمیل طلبی بیش ا  حد امپریالیستی مخارج بسیار  یادی را به توسعه

ست و این باعث  سومی که  یو  مینه شود. و دلیلمی «افول آمریکا»کرده ا
ا این اسووت که آمریک کنندمطرح می« افول آمریکا»برای  مختلدهای در دوره
 مختلد تغییر میاطع تاریخیرقبایی که در  قدرتمندی دارد؛ اصووطالحبهرقبای 

سخنمی شوروی   و اروپا دیگر ا  ژاپنای در دورهگفتند می کنند. یک دوره ا  
این رقبای  آنان،  ع به .بردند و اکنون نیز نوبت به چین رسووویده اسوووتمی نام

ند که آمریکای پیر و فرتوت  می جوانی توانمند»قدرتمند به  را   رو به موتمان
و  ه  همچنان با ارجاع به همین امر. «گیرندمی را پشت سرگذاشته و جای آن

 شود.می تکرار «افول آمریکا»بحث  ها مینهها و موتید
صیات بار یبرای ادامه بحث باید ببین صو ست آمریکا چه خ شته  ی  امپریالی دا

در حال  واقعبهو چه معماری را شووکل داده و آیا این سوواختمان امپریالیسووتی 
 فروپاشی است یا خیر؟ 

افول »که هایی و  مینهها  داشوووتی در مورد ت  ای تو اشووواره اسدددو نزی:  :
کا با آن  «آمری ندفرمولرا  ند. این موتیدمی یب گاه تحلیلیها کن  یک دسوووت

کنند. ابتدا سوویمایی ا  ناکامی یا می گویی ا  تصووویر آغا  در واقعسووا ند نمی
برای تفسیر  و سپس ملزوماتی شودمی هرج و مرج و بحران در برابرشان ظاهر

طلبی بیش ا  حد گالیه ا  توسووعه گیرند. فرضوواً می به خدمت این وضووعیت،
ابزاری اسووت برای اینکه شووکاف وسوویع طبیاتی در آمریکا را توضووی   ،آمریکا



صور افول را می در واقعبدهد.  هایی تر ا  موتیدسا د یک مرحله عیبآنچه ت
 برند.می گرایان بدان دستاست که افول

سی بین شکل ست. قیا صل نوعی قیاس ا صور افول عمدتًا حا صر »گیری ت ع
مانی تحلیلگر.  «طالیی یت   با وضوووع کا  مانآمری مان   که گفت  در طوره   

سامانی شاش و ناب ساخته ،اغت صویر افول برای تحلیلگر  شود. پس اگر می ت
ی شود و هر بار عاملمیالدی مدام تکرار می ۱۹۵۰افول ا   اصطالحبپذیری  این 

به ،کندمی ندر  را ت  ها متفاوت در  مانی متفاوت این تحلیل جاسوووت که پس 
و وضوووعیت  مانی تحلیلگر  «طالیی» اصوووطالحبه بگویی  قیاس بین عصووور

امپریالیس  در  مبتنی بر شناخت   دستگاه تحلیلی   یک گیرد. در واقعمی صورت
شوروی تصویر  یکند. یک بار پرتاب ماهوارهنمی  مانی نیش با ی یاین با ه

 بار دیگر شکست آمریکا در جنگ ویتنام! ،سا دمی عیب ماندن آمریکا را

جز هچیست؟ ب ،دهدمی در صدر قرار اما امرو  تصویر اصلی که تحلیل افول را 
به  ایرانموشووکی  یمواقعی مانند خروج نظامی آمریکا ا  افغانسووتان یا حمله

رم افول هایی جذاب برای ت  که فکت هااینپایگاه نظامی عین االسووود و مانند 
آمریکا با عصوور  «عصوور طالیی»هسووتند، تصووویر اصوولی افول را قیاس بین 

و  هرشکستو یهاتسا د. تصویر ایالمی اقتصاد جهانینئولیبرالیس   یا عصر 
مهاجرت  شوووده، هو معادن سووواختها ول کارخانهحکه ای هشوووهرهای مخروب
تولیدی در جسوووتجوی نیروی کار ار ان و تخریب وسووویع  یوسووویع سووورمایه

ابزار قیاس  عنوانبه هااینها، باال بودن آمار فیر و بیکاری و مانند  یرسوواخت
ستفاده قرار ضدجهانی؛ گیرندمی مورد ا سا ی را تبدیل به وضعیتی که جنبش 

 ا  اینکند. عروج ترامپ ه  در واقع می جریان سوویاسووی مهمی در آمریکا ه 
گرایان را افول گریز  پس عالوه بر اینکه دسوووتگاه تحلیل کند.معنا پیدا می منظر



ست را ا هاایناصلی  یالجرم مجبوری  تصویری که امرو  رانه ،کنی می تشری 
 نیز بررسی کنی .

ضی یگانه: ست  مفهومی را  مرت مفهوم یا  ؛بگذارم پیشمن در بخش اول خوا
صطالح افول گرایی به این معنا که جریاناتی در جهان وجود دارند افول .گراییا

شواهد تاریخی اتکا یجابهکه  سری قرائن و  صرفًا به یک با  کنند ومی ءتحلیل 
 ایا  پس هر حادثهو  گیرندمی را نتیجه «افول آمریکا»اسوووتفاده ا  این قرائن 

 .بینندمیرا « افول آمریکا»
؛ باید مشووخب بخواهی  وارد بحثی که تو مطرح کردی بشوووی  طوربهاما اگر 

ی ردامو وو فیر شدید ها چون تشدید نابرابری این موارد،ا    گفت که بسیاری
 درداری سرمایه است. داریشود، خاصیت سرمایهمی اشاره که به آن مشابهی

نابرابری اسوووت و در د  فیر و  ج  مام دوران مو یعنی ، دوران نئولیبرالیسووو  ت
و  اسووت کرده دتشوودی را طبیاتی یفاصووله ، اینعصوور حاضوورداری سوورمایه

در ابعاد وسیع اتفاق افتاده  ی کارگر و اقشار فرودست جوامعطبیهفییرسا ی 
ست. اگر  ستثنا نی ست. آمریکا ه  ا  این امر م ساسا همین معیارها قرار  بر ا

اسووتثمار شوودید چین را تحلیل کنی ، شوواهد  یباشوود اقتصوواد چین یا جامعه
 .خواهی  بود نیز نیروی کار در آن جامعه

ا   و حیوق مثال طبق مطالعاتی که انجام شووده در چین سووه  دسووتمزد طوربه
درصووود در  37به  1983درصووود در سوووال  57، ا  کل تولید ناخالب داخلی

صنعت که مه  .رسید 2010تا  2005های سال صاد یا در بخش  ترین بخش اقت
ستمزد کارگران صنعتی ا  کل ار ش افزوده بخش صنعت، چین است، سه  د

سه  دستمزد ا   رسید. 2008درصد در سال  26به  2002درصد در سال  52ا  
شرکتکل هزینه ست و ی  شورهایی نظیر آمریکا ا سیار کمتر ا  ک ها در چین ب

یه مار طب کار و شووودت اسوووتث هاجرت همین ار انی نیروی  یل م کارگر، دل ی 



کس منکر تشووودید نابرابری و یه به چین بوده اسوووت. هیچی سووورماگسوووترده
گیر وضووعیت کالنی اسووت که دامن این ی طبیاتی در آمریکا نیسووت وفاصووله

انباشووت ثروت در یک قطب  داریکشووورهاسووت و خاصوویت سوورمایه یهمه
شت فیر در قطب دیگر ست. جامعه و انبا صًا  مانی که طبیه ا صو ی کارگر خ

پرولتری   یهاسوووا مانبخش و ایجاد های سووویاسوووی رهاییتواند با پروژهنمی
یک، فرآیند طبیه وتا  تاختگی خود را پیش ببرد، ر منده و با دیدی اسوووتراتآ

سرمایه و استثمار آن، گسترش بیشتری در سپهرهای مختلد حیات اجتماعی 
 یابد.طور شدت بیشتری میو همین

ست برتر دنیا بود  ،که بریتانیا قرن نو ده در  سیاری را مانند امپریالی ما موارد ب
شاهد  هاایندر انگلستان و مانند  ی کارگرطبیه، وضعیت اسفناک کار کودکان

عصار مختلد است. اینجا باید تاکید ادر داری وضعیت سرمایه هااینای . بوده
شوووود جای آمریکا را گرفته و یا در مشوووخب چین که عنوان می طوربهکن ، 

نه تا کا را بگیرد یآسووو جای آمری که  ی ،این هسوووتی   نابرابری ثا  ح ها این 
سبت به آمریکا ندارد. تعداد میلیاردرها در چین رو  به رو   شکالت کمتری ن م

ی چین ا  کل درصوود  ثروتمند  فوقانی جامعه 1سووه   در حال افزایش اسووت و
درصد   14درصد به  7دو برابر شد و ا   2016تا  1980های درآمد، در بین سال

سید سال  .کل درآمد ر سه  2018در  صد فوقانی ا  کل درآمد ملی در  10،  در
درصووود بوده  47درصووود و در آمریکا و کانادا  41درصووود، در چین  37وپا را

را « ل آمریکاافو» شووودنمی با توجه به این معیارهای صوورفًا اقتصووادی. اسووت
 نتیجه گرفت.

سو نزی:  :  سویه ا  مفهوم اکونومیستی ناشی ا  فهمی یکهای این قیاسا
ست. در این فه  ست ا ستی قرار گرفته  ،امپریالی دولتی که در جایگاه امپریالی

دارای ترکیب ارگانیک باالتری اسووت و لذا ار ش به سوومت آن کشووور حرکت 



یز رپس باید آن جامعه که محل سووور کهشوووود بدین ترتیب، ادعا میکند. می
دارای رفاه بیشتری باشد. در واقع این دستگاه  ،است دستنییپاار ش جوامع 

هایی را مفروض ند آن اسوووت. می چیز که آر وم ندی پیش یکی ا  گیرد  چ
مون که کشووورهایی که ضووامپریالیسووت توئیتی نوشووته بود با این مهای عمله

شده ستعمره ن سعه  ،اندم سیر تو  فردی که دارای چنین مغز   اند.را طی نکردهم
م امپریالیستی جهان باید ااین است که نظ اشیآر ومند ،ای استاستعمار ده

رفاه به همراه بیاورد. حاال اگر این فرد  ،«مرکز» اصووطالحبه برای کشووورهای
بندد. می افول در ذهنش نیش یانگاره ،ها باشووودشووواهد تشووودید نابرابری

کراسی ورا لیبرال دمداری ای شکل طبیعی برای دولت سرمایهکه عده طورهمان
عهتصوووور می جام ند و هر  باشووود را ای کن طابق این الگو ن که دولتش م را 

جایگاه  د. این شوویفتگان امپریالیسووت چه درنکنمعرفی میداری غیرسوورمایه
سامان دادن جامعه شمن، انتظار  ست و چه در جایگاه د مرفه نیب و بیای دو

یالیسوووتی را دولت لیبرال  تشوووکیل که انتظار طورهماندارند.  ا  دولت امپر
است داری نوعی تیدیس سرمایه ،ی شرایعدر همه داریا  سرمایه دموکراسی

شووکل فیر و نابرابری و فسوواد را به  تشوودیدو داری در سوورمایه ایفاجعهو هر 
ا  داری هند تا سووورمایهدمی حواله «دیکتاتوری»یا « اقتدارطلبی»و  هادولت

نیب ا  دولت بیای انتظار سووواختن جامعه ؛گزندی در امان باشووود هرگونه
 کند.می امپریالیستی نیز سط  باالیی ا  توه  را با خود حمل

به معنای معکوس  ،«مرکز» اصووطالحبهفیر و نابرابری در کشووورهای تشوودید 
ید میررات  دایی و شووودن مسووویر ار ش نیسوووت. نظ  نئولیبرال و تشووود

شدت فیر   ،نیروی کار سا ی  حیوقبی فیری  ؛گستر استجهان عوامل اصلی 
گیرد. این می امپریالیستی را نیز کشورهایکارگر و  حمتکش  یکه دامان توده



سرمایه در واقع سیخته  سارگ شروی اف شئون جامعه را داری پی ست که تمامی  ا
 است. برای استثمار بیشتر مورد هجوم قرار داده

نه:  گا تاریخ ه   چهیدرسوووت اسوووت و مرتضددی ی که  نبوده گونهاینجای 
شورهای امپر شندک شته با ضادهای عمیق اجتماعی ندا ستی، ت ، . در واقعیالی

ی طبیهمنجر به بهبود وضعیت  آنمستعمره کردن  تهاج  امپریالیستی به هند و
به قول  شووود.نمی داری در این کشووورو پایان سووت  سوورمایه انگلسووتان کارگر

داری در و سرمایه« ذرات  مان عوامل سود هستند»سرمایه،  کتاب در مارکس
شیرهانگلیس چنان با  یادکاری  بی شدید،  ستثمار  ی جان کارگران رحمانه و ا

«  داوطلبان مرر نابهنگام»مکد که مارکس ا  کارگران به را در قرن نو ده  می
یل ا  کند.یاد می به ن یکی ا  مطالب دیلی تلگراف در  مارکس در همین اثر، 

امپراتوری بریتانیا، ا  کودکان « دوران طالیی» اصطالحبه، یعنی در 1860سال 
بار خود در ساعت های فالکتخوابا  تخت» ند که ای حرف میساله 10یا  9
شیده و مجبور می 4یا  3، 2 ستمزدی بخور و نمیر بامداد بیرون ک شوند برای د

ساعت  شهری حرف «. شب کار کنند 12و  11، 10تا  ا  گردهمایی عمومی در 
 18 مان کار برای مردان به »ای اسووت که ه هدف آن نوشووتن عریضووه ند کمی

ند یدا ک کاهش پ عت در رو   مارکس،  و«. سوووا به قول  کار »با  ه   یت  تثب
 پنهانکمابیش   طوالنی وی جنگ داخلی  متعارف رو انه در انگلسووتان، نتیجه

سرمایهی کارگر و طبیهبین طبیه شرای« دار بودهی  ستمزدها و  ع و در مورد د
 طور است.همینکار نیز 

دنیا پس ا  مرر ما چه دریا، چه سووراب، شووعار هر »با  ه  به قول مارکس، 
داری است و سرمایه هیچ اهمیتی به سالمتی و طول دار و کشور سرمایهسرمایه

کارگر نمی هد، مگر اینعمر  ندد عه آن را مجبور ک جام بخش  کهنیا«. که 
ر امپریالیسوووتی ممکن اسوووت در یک ی کارگر در یک کشووووکوچکی ا  طبیه



ها در با ارهای حصووواری برخی شووورکتی خار ا  تاریخ، ا  جایگاه انبرهه
برده باشد، قابل تعمی  « نفع»های امپریالیستی، مستعمراتی یا برخی سیاست

تاریخ سووورمایه ه  بوده، اواًل در بین تمام « نفعی»داری نیسوووت. اگر به کل 
دار نبوده مااحتمالی، دو« هایمنفعت»و ثانیًا  ی کارگر عمومیت نداشووتهطبیه

داری ممکن سرمایه ،غیرامپریالیستی نیز هایدولت و ثالثًا در اوقات  متعدد در
ی کارگر های کوچکی ا  طبیهبه بخش« هااعطای مزیت»اسوووت ا  تاکتیک  

تفرقه بیاندا  و حکومت »ی کارگر و سوویاسووت در جهت ایجاد تفرقه در طبیه
 یالعادهسووود فوق های انحصوواری وگیری بنگاهلککند. شوو ، اسووتفاده«کن

ها را درپی ندارد و حتی این بنگاهافزایش دستمزد کارگران این  ها لزوماً لمونوپ  
شرکتشرکت شتری، نسبت به  ست ابزارهای بی صاری، ممکن ا های های انح

باشوووند. کوچک ته  یار داشووو با اعتراضوووات کارگری در اخت له  تر، برای میاب
ستاوردهای طبیه ر د صل مبار ات طوالنی و پ  بوده و در  زیوخافتی کارگر حا

دارانه و مبتنی بر بردی با افیی ضوودسوورمایهصووورت راهغیاب پیوند مبار ات به
سا ی  اشتراکی بر ابزار تولید و اجتماعی ای با مالکیت  تالش برای ایجاد جامعه

ای پس ا  دوره هر بار، بخش قابل توجهی ا  این دستاوردها، مناسبات تولیدی
ست. ست رفته ا سرمایه ا  د نه ا   و نه ا  نظر تاریخی در کل، ا  تعرض جدید 

سووومت  به چنین برداشوووتی درسوووت نیسوووت که حرکت ار ش ،نظری ثحی
 امپریالیستی منجر به رفاه اجتماعی آن کشورها بشود.های دولت

در  ،روی کار آمد در آمریکا پیرو همین بحث، وقتی ترامپحسین خامزشی: 
 کهمبنی بر این گران سیاسی یک موتید کلی شکل گرفتتحلیل بسیاری ا  بین

ند می هاآن به چه معنا؟. « وال آمریکاسوووت ینشوووانه» ،آمدن ترامپ گفت
آمریکای پس ا  سوویوک شوووروی خودش را با یک رژی  انباشووت نئولیبرالی و 

سوووا ی بود، به جهان معرفی کرد. یعنی رژی  انباشوووت هموندش که جهانی



رهنگی کلی به اسوو  نئولیبرال گسووترش پیدا کرد در کنار آن یک سوویاسووت ف
جهانی  یشد، که گاهًا تحت نام دهکده فرماحک ه  در جهان  یسا یجهان

نام برده با  این شوووود. گوییمی ه  ا  آن  که  مدنی بود  کل نوین ت یک شووو
شوود. جهانی آوری ارتباطات پشووتیبانی میهای نوین اطالعاتی و فنتکنولوژی

و  رتکینزدا  هر  مانی به ه  ها دولت ،هاآوریترسووی  شوود که در پناه این فن
شدهمتصل سرعت انتیال دادهتر  صادی  باالها اند،  سرعت مبادالت اقت رفته و 

سی و مانند  سیا سرعت  هاایننیز به طبع آن باال رفته و گفتگوی فرهنگی و  با 
که آمریکا و  اسوووت جهانی ی. این دهکدههااینبیشوووتر ممکن شوووده و مانند 

شکل دادهدین غربیحمت سیاری ا  تحلیلگران آمریکا اند. لذا برای اش به آن  ب
شوود و حتی بحث را تا جایی پیش می قلمدادجهانی  یاین دهکده  مطلقرهبر  

صویر «دولت جهانی»بردند که آمریکا را یک می کل جهان  یکردند. گویمی ت
آن را به  مطلق شده بود که آمریکا دولت مرکزی آن یا رهبریت ادغام در فضایی

 عهده داشت.

جهان است و ابتدای قرن  رقیبیبیست  دولت آمریکا امپریالیست بپایان قرن 
تان رق  ۲۱ غانسووو به عراق و اف کا  که می با حمالت آمری خورد. حمالتی 

شت را با یهایچالش میارن  تیریباً  هاچالش این .خود برای آمریکا به همراه دا
با بحران ند  نککه ای بحران گسوووترده ،۲۰۰۸ سوووال هسوووت و  های بزرربا

آمریکا را در خود فرو کشید و دولت آمریکا را واداشت  های بزرر مالیکتشر
آمدن  ، بسووویاری ا  تحلیلگراندر واقع تدارک ببیند. «نجات»های تا بسوووته

 دانسووتند.می برای احیای قدرت آمریکا تالشوویترامپ را پاسووخ به بحران، و 
سووا ی جهانیهای های دولت ترامپ میابله با سوویاسووتسوویاسووت همزمان

آب هوایی پاریس،  توافقدادهایی چون رنامگذاری شووود. خروج ترامپ ا  قرا
مان جاری با تعرید پی با چین و  ت جاری  نگ ت جام، ج تا، خروج ا  بر نف



های برای میابله با سیاستهایی همگی نشانه ،وارداتهای تجدیدنظر در تعرفه
رشد  یرهدو سا ی پس ا جهانیهای سا ی تصور شد. گویی سیاستجهانی

قرار اسووت با  به پایان راه خود رسوویده بود و ترامپ ۲۰۰۸و رسوویدن به بحران 
 کند. قدرت آمریکا را احیا ،سا یسیاست ضدجهانی

 سا ی آمریکا درهای جهانیشد سیاستمی این روایت گفته یحاال در نتیجه
ست  شک ست افراطی در آمریکا برای میابله با این  ست خورده و را شک جهان 

در میان متحدین  گراراسوووتهای درت گرفته اسوووت. روی کار آمدن دولتق
سونآمریکا، مانند روی کار آمدن  خروج انگلیس ا   انگلیس یادر  بوریس جان

شد«  وال آمریکا»تبعات  دیگر، و خیلی ا  جریاناتی اروپا اتحادیه  .قلمداد 
ناسووویونالیسوووتقدرتدر واقع،  یاسوووت گراراسوووتهای گیری  های و سووو

 «پایان» و «افول آمریکا»های نشووانه ،سووا ی ترامپ در آمریکاضوودجهانی
دولت ترامپ آمده  ناگزیربه و گفته شد که بر جهان تصور شد این کشورسیادت 

 .، ورق افول را برگرداند«غیرمتعارف»اصطالح های بهتا با این سیاست
سی آمریکا یا اروپا،  سیا ضای  ست که برخی دیگر نیز در ف ا  منظری عجیب ا

المللی و سووویاسوووت های بیندیگر گفتند که خروج دولت ترامپ ا  توافینامه
، بدین معناسوووت «گراییپایان دادن به چندجانبه»دولت او و « اول آمریکای»

سئولیت»که دولت ترامپ  شین آمریکا دولت« پذیری جهانی  متعارف  م های پی
را رها « ی جهانیمعهنیش رهبری جا»، «انزواطلبی»را کنار گذاشوووته و با 

به گزینش مپ را  یه دولت ترا عده نیز ا  این  او خاب   کرده اسوووت! این   و انت
 مته  کردند.« افول»

و  هامانیپآمدن ترامپ و تغییر یکسووری ا   شووود با روی کارمی آیا حیییتاً  اما 
را نتیجه  «افول آمریکا» ،قراردادهایی که آمریکا در آن نیش داشوووته اسوووت

با تعرید واقعبهگرفت؟  کا در قراردادههایی ا   یا توافقکه آمری کها   با هایی 



جام داددیحمت بای خود ان فت.نمی ه،ن و رق جه گر ب، شوووود افول را نتی  خ 
هایی شووده و آمریکا با با تعرید سووا ی دچار چالشجهانیهای سوویاسووت

یک ا  ها ها داده است. حتی چرخش دولتاین چالشبه  یهایروابطش پاسخ
 دهی به رژی  انباشووت تا ه راو شووکل سوورمایه انباشووت و الگوی کالن   رژی 
به معنای  وال در نظر گرفت. نمی گ طورهمانشوووود  اشوووتن رژی  ذکه کنار 

ستی و  شت فوردی ستانبا های جدید و با تعرید متناظر با آن های کینزی  سیا
شکل شت نئولیبرالی برای  سخی ب عنوانبهدهی به رژی  انبا معنای  ،ه بحرانپا

  وال و افول نداشت.
ست یحتی اگر دوره صر این رژی  جهانیهای سیا شد و ع شده با سا ی تمام 

شت شد سرمایه انبا سیده با ها یا  داییو میرراتها با تعرید ،به پایان خود ر
 بیشووتر سوورمایه با  کردن مسوویر برای تهاج  تا ه با هدف هایتعرید میررات

ست ست .حتیصورت گرفته ا سیا سا ی ضدجهانیهای اگر بگویی  آمریکا 
شت نئولیبرالی بوجود آورده،  اتخاذ کرده و تغییراتی در  « وال آمریکا»رژی  انبا

جه تهنمی را نتی هد. الب یاسوووتنمی ما هنو  د ماری سووو که مع های بینی  
شد یا آمریکاجهانی صلتبه سا ی فرو ریخته با  کننده،نما و تعیینصورتی خ

 یی علیه نئولیبرالیس  اتخاذ کرده باشد.هاسیاست

چه در بین تحلیلگران کل ه  آن مپ رایج بود در مورد در  ید بر دوران ترا تاک  ،
این عروج راست افراطی  ا  نظر آنان، غرب بود. گیری راست افراطی درقدرت
شانه  ست افراطی وقتی ظهور می «افول آمریکا»ن ست. چرا؟ چون که را کند ا

دید مواجه ول خودش شوووکل داده با تهملت و آن بلوکی که ح-دولتیک »که 
های سوویاسووت برای صوویانت ا  خویشووتن و پاسووخ به این  وال، هااینشووده و 

ست افراطی را در پیشملی سیر فرا  و  طورهمان .«گیرندمی گرایانه و را که در 
ن رکود و بحرارونق، های همواره با چرخهداری سووورمایه فرود اقتصوووادهای



عروج راسوووت افراطی ا  پس  داری ه های سووورمایهای ، در دولتروبرو بوده
و شوورایع  ۲۰۰۸توان واکنشووی به بحران می بحران ممکن اسووت. ترامپ را نیز

افراطی نیز با خود  ا  راست یهایدانست که سویهسیاسی و اقتصادی آمریکا 
شت ست که جزهایی فرا  و فرود هااین. اما به همراه دا سرمایه و نظام  ءا ذاتی 

رونق و رکود و  یچرخه ،اقتصاد یکه در حیطه طورهماناست. داری سرمایه
 هاسووویاسوووت و دولت ه  شووواهد این چرخه یافتد در حیطهمی بحران اتفاق

ستی  شی ا  این چرخه ه سی نیز بخ سیا ستو بحران  ها . اما ا  این چرخهها ا
شکل  نمی شود با بحران نمی گرفت کما اینکهرا نتیجه  «افول» ،خطی شود به 

دهد. نمی این معنا را نتیجه گرفت.داری مرر و پایان سرمایه ،داریدر سرمایه
؟ بله هر چیزی در جهان در حال افول حال افول است درداری آیا نظام سرمایه

به قول فردوسی،  العمر کار کند.یچ سیستمی در جهان نیست که ماداماست. ه
مادر نزاد» که جز مرر را کس    هادز  هان را چنین اسوووت سوووا  و ن  «.ج

سرمایه طورهمان ستداری که نظام  س  آمریکا ه  در  ،در حال افول ا امپریالی
ما این نه هایگزاره حال افول اسوووت. ا یا مانگو ما  ،کلی و ه به  هیچ کمکی 

بحرانی و تاثیرش بر های نخواهد کرد. مه  این اسوووت که ما با بررسوووی کانون
ست ستو قدرتها سیا سیا بخش را اجتماعی رهاییهای های دولتی بتوانی  

 را در خدمت نبرد طبیاتی  اجتماعی  موجود میاومت  های و گره پیش بگذاری 
  .یبه کار گیر ی کارگربرد مبار ات طبیاتی طبیهو پیش

 قدرت   فزونی   افول یا یدرباره بخواهی  کن  اگرمی من فکرمرتضددی یگانه: 
کا درسوووت خت  ،حرف بزنی  دولت آمری نا یت دارد شووو که اهم اولین چیزی 

معماری و سوواختمان امپریالیسووتی اسووت که آمریکا پس ا  جنگ جهانی دوم 
ایانه دارند و هر اتفاق و کرد افولگرکه رویهایی سووواخت. بسووویاری ا  نوشوووته

افول نهایی »و این اواخر ه  ا   دانندمی «فول آمریکاا»رویدادی را به معنای 



را  این معماری امپریالیستی تحلیل ، نندیمحرف  «سیوک آمریکا»یا  «آمریکا
 دارند که این سوواختمان امپریالیسوو ن گویی هیچ اعتیادیگیرند. می نادیده کالً 

بررسووی کنند و ببیند این  ،آمریکا را که بعد ا  جنگ جهانی دوم شووکل گرفته
ا  هایی سوواختمان اکنون واقعا در حال فروپاشووی اسووت یا نیسووت. آیا نشووانه

 ؟ یا خیر شودمی فروریختن این ساختمان دیده

کرد یک  آمریکا بعد ا  جنگ دوم جهانی برای اولین بار در تاریخ دنیا سوووعی
یالیسوووتی میررات را در  کالن میرراتی سوووعی کرد محور ایجاد کند.نظام امپر

د ، ا  نظر امپریالیسووو  آمریکا قواعکه این میررات کند سوووط  جهانی تعرید
هر دولتی که این  شووووند.می آمریکا تعرید با هآمونی دولت با ی هسوووتند که

در مدار آمریکا قرار گرفته و در طید وسوویع اتحاد  ،را رعایت کند کالن دقواع
کا قرار که ایمی با آمری ند و  میررات نگیرد. هر دولتی ه   کالن را رعایت نک

آمریکا آن  اندا د،و یا تصور شود که این کلیت را به خطر می پذیردکلیت آن را ن
ص  و شمن قرار دولت را در طرف رقیب یا متخا دهد و با ابزارهایی که در می د

 کند. سرنگون یکلبهرا مهار، تضعید یا ها کند این دولتاختیار دارد سعی می
المللی مطلق نیست. با البته دولت آمریکا در جهان، فّعال  مایشاء و قدرت بین

که دولت آمریکا سوووعی در اعمال آن دارد،  محوراین وجود، این نظام میررات
یل که خیلی ا  تحل مان چیزی اسوووت  یهه نامش را گران و نظر نظ  »پردا ان 

 گذارند.می «جهانی

توانی  با قدرت دولت نمی در سط  جهانی را قدرت امپریالیستی دانی  کهمی ما
سه کنی .  سط  ملی میای سبت باددر  سط  اق ر واقع در ن تداری که دولت در 

صووحبت کنی . یک دولت  در سووط  جهانی« نظ »توانی  ا  نمی ما ملی دارد،
مطلیه نیسووت که هر  قدرت هر اندا ه ه  که قدرتمند باشوود،امپریالیسووتی به 

صمیمی گرفت تمام  سط   های دنیا ا  آن تبعیت کنند. چنیندولتت چیزی در 



جهانی ممکن نیست. بخاطر اینکه در سط  جهانی ساختارها مبتنی بر روابع 
ست وهای بین دولت شکل گرفته ا شده  هر ملی  قدر ه  که نظام اتحاد  ایجاد

یالیسوووتی قدرتمند باشووود، یک دولت توسوووع رقابت و تخاصووو  جزئی  امپر
شدنی ا  جدا سرمایههاروابع بین دولتن با این وجود اگر  خواهد بود. داریی 

یالیسوووتی گذشوووتههای بخواهی  با دوره میایسوووه کنی  این سوووطحی ا   امپر
شووود تا به دنیا تحمیل کند می که امپریالیسوو  آمریکا موفق «محوریمیررات»

ته اسوووت. مثالً  قبلیهای در دوره نداشووو عادلی  یا ای دوره در م تان که بری
 ین چیزی نیست .نچ، ما شاهد پریالیست برتر در دنیا بودهام

یالیسوووتی میرراتدولت  کند با طید می محور را سوووعیآمریکا این نظام امپر
ساخته و  دولیالبین دهد؛ اتحادهایی که یک سیست وسیعی ا  اتحادها شکل ب
 دهد. سا مان ملل، شورای امنیتمی شکل را المللیتعداد  یادی سا مان بین

پول،  یالمللنیبالمللی انرژی اتمی، صوووندوق سوووا مان ملل، ناتو، آژانس بین
، بانک جهانی، سوووا مان تجارت جهانی، حتی سوووا مان بهداشوووت جهانی

ستند که هاییسا مان شکیل ا  هایی بخش ه س  آمریکا را ت معماری امپریالی
 یپروژه عنوانبهو میرراتی که  کندریزی میدهند و میرراتی که آمریکا طرحمی

بال یاسوووی خود دن ند رامی کالن سووو ها و می تالش ک هاد ند ا  طریق این ن ک
 پیاده کند.  های مختلد دارد،با دولت همچنین اتحادهای وسیعی که

آمریکا قانونی  ،1947، در سال ی پس ا  جنگ جهانیهمزمان، در همین دوره
ا نیز در همان سووال و کند و سووا مان سوویمی به نام قانون امنیت ملی تصووویب

شکل ساس همان قانون  سال گیردمی برا شورای امنیت ملی آمریکا نیز در   .
کل 1947 یت ملی شووو قانون امن قانون و می با اجرای همین  با این  گیرد. 
ترین کا که بعد ا  جنگ جهانی دوم، قویمشووابه، آمری های سوویاسوویپروژه

شکل یک امنیتی به خود  ست،  صادی دنیا ا ی و ابرپروژه ،گیردمیقدرت اقت



امپریالیسوووتی خود را در سوووط  جهانی و با ابزارهای متنوع این دولت امنیتی 
شووورای امنیت ملی،  ،سوویا سووا مان کند. آمریکا با ایجاد پنتاگون،می دنبال

های و ایجاد پایگاه کندهای جهانی را دنبال میای که طرحو ارت امور خارجه
وری  دالر و نظام مالی و پولی آمریکا در نظام ، نیش محوسووویع نظامی در دنیا

بانکی بین های طور جایگاه برترش در برخی تکنولوژیالمللی و همینمالی و 
. گفتنی است دهدمی خود را تشکیل نظامی و غیرنظامی، معماری امپریالیس 

سال که  شته  80پایگاه نظامی در  750آمریکا حداقل  2018تا  شور جهان دا ک
وقفه و بدون استفاده ا  نیشه گفتن، کشور دنیا را بی 80انی  که نام د)می است

برای برخی دشوار است، اما در عمل آمریکا در این تعداد کشور، پایگاه نظامی 
 دارد!(

ستون در امپریالیس  آمریکاست.  اصلی هایاین قدرت نظامی آمریکا یکی ا  
شووده که معادل  برآوردهر میلیارد دال 778ی نظامی آمریکا ، بودجه2020سووال 

ی نظامی آمریکا در این درصد مخارج نظامی سرتاسر جهان است و بودجه 39
اند، باالتر ی نظامی را داشتهکشور دیگر که باالترین بودجه 12سال ا  مجموع 

ست شور بهینهم .بوده ا ست  پولی و مالی این ک سی عنوان طور دالر آمریکا و 
یه پا جارت یکی ا   نان نیش هآمون را در ت کا، همچ یالیسووو  آمری های امپر

های آمریکایی ا  حیث درآمد به همین نحو، بسیاری ا  شرکت .المللی داردبین
ی توسوووعه و تحیییات، جایگاه باال و پیشوووتا ی در صووونایعی و مخارج حو ه

رسووواناها و صووونایع نظامی، هوایی و فضوووایی آوری اطالعات، نی همچون فن
کرده اسوووت، باید « افول»اگر بخواهی  به این نتیجه برسوووی  که آمریکا  دارند.

 معماری کالن امپریالیس  این کشور را بررسی کنی .
 توانی نمیآمریکا را نتیجه گرفت. « افول»توان ی مجزا نمیبا اتکاء به چند داده

خالب داخلی چین برحسوووب بگویی  نا ید  ید ا   چون تول قدرت خر برابری 

https://sipri.org/sites/default/files/2021-04/fs_2104_milex_0.pdf
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ست، شی گرفته ا ست.« افول»پس آمریکا  آمریکا پی شاخب کرده ا های این 
ستند.  ستی دلبخواهی ه سب پیدیجی شودمی گفته کهایناکونومی  چین برح

ست، شی گرفته ا «  وال»ال پس آمریکا در ح برابری قدرت خرید ا  آمریکا پی
صووورت اسووت، یک معیار دلبخواهی اسووت. شووخب دیگری ممکن اسووت به

سب برابریدیدلبخواهی بگوید جی ست و « علمی» خرید قدرت پی بر ح نی
سمی را مبنا قرار داددیباید جی آمریکا ا   پیدیجیدر این حالت، با   و ،پی  ا

 شود. می چین بیشتر

در مورد  هیچ چیزی پیدیب جیحلیلگر دیگر ممکن است بگوید شاخیک ت
نیش دارد و گوید و جمعیت در تولید ناخالب داخلی نمی سط  ثروت جوامع

سوورانه  پیدیجی دهید. در این صووورت،سوورانه را مبنا قرار بپی دیباید جی
ار سووورانه را مبنا قر پیدیجی شوووود و اگرمی تر ا  آمریکاچین، بسووویار پایین

به این دلیل که یکی  قطر اصالً گیری کند که نتیجهبدهی ، ممکن است یک نفر 
سرانه درپیدیجی ا  باالترین سلع  دنیا را دارد، پس قطر های  س  م امپریالی

های دلبخواهی دنیا باید باشوود! تحلیل اکونومیسووتی بر اسوواس این شوواخب
  قدر مسخره است.همین

قدرت  یربارهکه ذکر شووود، این اسوووت که اگر بخواهی  د هاییمنظور ا  مثال
آمریکا شکل داده  امپریالیس  آمریکا تحلیل ارائه دهی ، باید ساختمان کلی که

ساختمان کلی دچار ترک  سی کنی  کجای این  سی کنی . باید برر ست را برر ا
ست که آمریکا شده ا ست، آیا طوری دچار ترک  تواند آن را با یابی می شده ا

ساختک آکند؟ یا این تر ست که  س  آمریکا را در  مان کلینیدر بزرر ا امپریالی
ستانه ستآ شی قرار داده ا سئله ؟ی فروپا سخ به این  م ست که پا صرفًا این نی

شد، بلکه  سؤاالت شوار یا در برخی حاالت غیرممکن با سیار د ست ب ممکن ا



گرایان، این معماری امپریالیسوو  های افولاین اسووت که در روایت حالدرعین
 شود. بررسی نمی اصالً آمریکا 

گرایی افول یکجادهد، می گرایی را مورد نید قرارگتون در حالی که افولنهانتی
 گرایی قبض و کاهش قدرت آمریکا راافول»گوید که میکند و می را تحسوووین

بینی، نیشی اساسی در  جلوگیری مراحل، این پیش در تمامکند و می بینیپیش
گویند می بیشوووترین تعداد افرادی که. «ا  کاهش و قبض قدرت آمریکا دارد

هسووتند که کسووانی  و آمریکا افول کرده اسووت، شوواید در خود آمریکا باشووند،
 . باالترین نگرانی را نسبت به افول آمریکا دارند

 کند که چه طورمی کند و بررسووویمی را تکرار مسوووئلهآمریکا مدام این دولت 
را  هاآنتواند می به چه اشکالیگیری رقبای خود شود و تواند مانع ا  قدرتمی

های  مین بزند و به همین دلیل اسووت که در ابعاد بسوویار وسوویعی ا  مکانیزم
تشووووییی موواننوود خریوودن هووای جنووگ و مکووانیزم تنبیهی موواننوود تحری  و

سوویاسووتمداران کشووورهای دیگر و کمک نظامی به برخی کشووورها و متحدان 
 کند. می خود استفاده

یل یان تحل یل ی افولکه در حو ههایی پس در م گرایی وجود دارند، هیچ تحل
ضحی وجود ندارد که  سی کند مثال طوربهوا شوری مانند چین اگر قرار برر ، ک

و بلوک یا قطب  قدرتی  المللیبیناسووت جای آمریکا را بگیرد، چه نظام اتحاد 
 ه چین شووکل دادهالمللی کشووکل داده اسووت؟ آیا اتحاد بین در میابل آمریکا

دولی که آمریکا شکل داده است، قدرتمندتر است یا نه؟ آیا الاست ا  اتحاد بین
صالً  ست؟ ا شکل داده ا ست که  اتحادی  شانگهای در قامتی ا سا مان  آیا مثاًل 

ک جنگ و اگر قرار باشووود امرو  چین وارد ی خوانده شوووود؟« ناتوی چینی»
شوند که به نفع آن اتحاد نظامی دارد ، چندشوددرگیر یک جنگ  ؟ وارد جنگ 

متحد در آن جنگ، کنار  عنوانبهگسووترده وجود دارد که یک سووا مان نظامی 



ستد ست، فیع  سؤاالتیا خیر؟ به هیچ کدام ا  این  چین بای شده ا سخ داده ن پا
هایی ا  نشانه برند. صرفاً می نام صورت دلبخواهیبه مختلد ها و قرائنا  نشانه

شانهمی یاد ستان که در مییاس تاریخ مانندهایی کنند، ن  خروج آمریکا ا  افغان
س  ست اتفاق کوچکیآمریکا و در م امپریالی شد، ییاس کالن، ممکن ا و ا   با
کنند می گیریتوان یافت، نتیجههای دلبخواهی که در هر موردی میاین نشووانه

 که آمریکا افول کرده است. 

وجود دارد. در واقع کت به قولی برای هر ادعایی در جهان، ف  اسددو نزی:  :
را نه با تحلیل « افول آمریکا» آنچه ا  این بحث تا اینجا برمی آید این اسووت که

 یشهاآن در طرح و برنامههای و شکست هابحرانمعماری امپریالیس ، بلکه با 
نمیبررسوووی  وجود « دولت جهانی»بر  مبتنی مثال، یک انتظار طوربهد. کن

ی آمریکا، وجود دارد که هر طرح و نیشووه اولتراامپریالیسووتیدارد، یک انتظار 
یعنی اگر آمریکا یک دستاورد حداقلی ا   داشته باشد. صد درصدباید پیرو ی 
هایی ا  نشانه عنوانبهی خود داشته باشد، این دستاورد حداقلی طرح و نیشه

با  یکاقدرت آمری رابطهود. هر جابجایی در با تعرید شسنجیده می «افول»
شانه عنوانبهجهان،  سنجیده ین ضدجهانیمی افول  سا ی شود. این گرایش 

به نفع  قدرت  کا وجود دارد، در واقع نئولیبرالیسووو  را ا  موضوووع  که در آمری
یل جرح و خودش عد ند. می ت کاک با  آمری هان و  با ج های خودش  حاد ات

هسوووتند که آمریکا امتیا ات جدیدی  هااینکند و می متحدانش را با تعرید
سطهبه آمریکا با امتیا اتی که برای . به جهان تحمیل کند خواهدمی قدرتش وا

س  مهار  بر ،شودمی خود قائل  آن دارد تعدیل   جرح و سعی درو   دهنئولیبرالی
کند و همچنان روی سووا وکارهای می همچنان نئولیبرالیسوو  را ترویج .آمریکا

هانی با ارهای ج ندمی کار خود برای تسوووخیر  یا گیری ا  ک به امت یل  . این م



  «چپ»یک گرایش جدی اسووت که ه  در پیمانان و تحمیل هزینه به رقبا، ه 
 شود. می آمریکا دیده یهیأت حاکمه و ه  در راست

گفت این اسووت که بخش  یادی ا  کسووانی که به دولت یا  مرتضوویکه ای نکته
دلواپسووان و  ،دهندمی هشوودار «افول آمریکا»خطر  یآمریکا درباره یجامعه

دیگر به این بحث نگاه کنی ،  یاگر بخواهی  ا  منظر .حامیان آمریکا هسوووتند
 .وجود دارد «افول آمریکا»بحث   ه  ی چپا  بدنه یباید بگویی  که در بخش

شاهد هستی   ه  ، در کشورهایی که خارج ا  مدار آمریکا هستندهااینوند ه 
خود را گویی با تصور های سیاست ،ا  مدار آمریکا های خارجدولت برخی که
 کنند.می تنظی  «افول آمریکا»

را دارند به  «افول آمریکا»ا  موضوووع نیروهای چپی که آر ومندی  بیاییدحاال 
یالیسووو  دارد وموضووووع نگاه کنی ،   هرگونه این چپ تصووووری آرمانی ا  امپر
است ای این نیطه .شودمیترجمه ضعد امپریالیس   به، اغتشاش در این تصور

های یابد. تمام ناکامیمی متریال مناسووب ،که آر ومندی سوویوک امپریالیسوو 
پاسوووخ راهگشوووا  قرار اسوووت در ی کارگرطبیهچپ و  نه  این طرح آر ومندا
 امپریالیس  نتیجه «افول»را دلبخواهی ا   ی طبیاتیمبار هانکشاف  پسبیابند.

 ی طبیاتیمبار همدعی هستند که همه چیز را ا  سر انکشاف  هااین گیرند.می
در واقع موضووع ضووعد  اسووت.شووان دغدغهترین این اصوولیکنند و می تحلیل

شینی تاریخی چپ و همه، عیبی کارگرطبیه شاری ین شی  ف که بعد ا  فروپا
 بلوک شووورق به نیروهای چپ و نیروهای کارگری تحمیل شوووده اسوووت، را

 شبه جبران کنند. ل آمریکا، یکخواهند با افومی

. نکات خیلی مهمی گفته شد. منظور بیشتر توضی  بدهکمی  یگانه:مرتضی 
با آر ومندی، در سووواحت واقعی  صووورفاً  «چپ» ا  این اسوووت که این بخش



اسووت که ا   «افول آمریکا»کنند و تنها امیدشووان می طبیاتی را رها یمبار ه
 طبیاتی شکل بگیرد؟ یپس آن مبار ه

سو  شترین خیانت به ای ا  تاریخ،در دوره! دقییاً  نزی:  :ا رم   بی س   ت  ماتریالی
س  تاریخی خود با را تاریخی شبه مفهوم ماتریالی س  و تبدیل آن به یک  ماتریالی

ی مبار هرمی در این دوره داری  به نام انکشووواف کردند. حاال یک ت   مکانیکی
را در جوواهووای مختلد، خیلی  ی طبیوواتیمبووار هاین انکشوووواف  طبیوواتی؛

کنند که می ترجمه نحویبهجا کنند. یکمی خودشان ترجمه برای دلبخواهانه،
یک دولت ملی، یک دولت  کهاینشووود با می طبیاتی برابر یانکشوواف مبار ه

شته  سرمایه مستیر، مورد هجوم قرار نگیرد، وضعیت مناسبی برای انباشت دا
گویند اگر مورد می بورژوا ی مورد هجمه قرار نگیرد و و داریباشوود، سوورمایه

شت شاف  سرمایه هجمه قرار بگیرد و انبا  ی طبیاتیمبار هصورت نگیرد، انک
تاده اسوووت بار هیعنی در این مفهوم انکشووواف  .به خطر اف یاتیم  برابر ی طب

  ی ملی، ا  دل این مفهوم به دام دفاع ا  بورژوایدارهیسوورماشووود با رونق می
گویند فیع می کنند،می رم افول پشوووتیبانیکه ا  ت  هایی افتند. در واقع چپمی

س  دوران خودمان مانی به ب   شوی س  رو می ل ست پیدا کنی  که امپریالی توانی  د
 آورند که شووووروی و انیالب اکتبر  مانیمی تاریخی یبه افول باشووود و نمونه

س  بریتانیا در جنگ روی داد ستی و در جنگ جهانی های که امپریالی امپریالی
امپریالیسوووتی باعث ضوووعد های اول ضوووعید شوووده بود و جنگ بین دولت

یالیسووو  جهانی شوووده بود و امکان عروج  و انکشووواف  ی طبیاتیمبار هامپر
بار ه یاتیم حاال ی طب ند این د  می وجود داشوووت.  گ  و این الگو را بر خواه

سعیمنظرمنطبق کنند و ا  این  ی فعلی مانه کند وضعیت می ، هر تحلیلی که 
با تحلیل انضووومامی ا   ؛دهندمی را انضووومامی تحلیل کند، مورد هجمه قرار

ضمامی، به ضعیت ان ی مبار هبرابر  گویی که تو در کنند کهنحوی برخورد میو



عروج  هایناخواهی آن بلشووویسوو   مان نمی ای، گویی که توایسووتاده طبیاتی
ند. نان، ک یه می حرف گراییبرابر افولر وقتی د ا  نظر آ که عل گار   نی، ان
  نی.می حرف ی کارگرطبیه، علیه عروج ی طبیاتیمبار ه

شی:  سین خامز صد من ارائهح  «آمریکا افول»بندی ا  بحث یک جمع یق
 «آمریکاافول دولت »توان نام برد که قائل به اسوووت. سوووه جریان عمده را می

سعی  شد. همچنین  شاره  ستان ه  به این جریانات ا صحبت دو ستند. در  ه
کا مطرح کن  و  به افول آمری نات را راجع  یا تدالالت این جر خواه  کرد اسووو
اغراض سیاسی این جریانات را نیز بیان کن . جریان اول سیاسیون و اصحاب 

ست جامعه سیا سمی  ستر ر سانه درون ب ی متحدان ی آمریکا و همچنین برخر
. برای این جریانات صحبت ا  افول کوبندمی« افول»آن است که مدام بر طبل 

های ر نی یا نهیب  دن به دولت آمریکا اسووت که سوویاسووتدر واقع قسوومی غ  
سلطه یاگونهبهخود را  سیادت و  ستی یتنظی  کند تا  آن بر جهان به  امپریالی

خطر نیفتد و بتواند بیشوووترین امتیا های اقتصوووادی، سووویاسوووی، نظامی و 
 و یا حتی متحدینش کسب کند. و دشمنان دیپلماتیک را در جدال با رقبا

های سوویاسووی در جریان سوویاسووت  رسوومی برخی جریان دوم برخی ا  گروه
شورها  ستند. در این ک شورهای خارج ا  مدار آمریکا ه که برخی  طورهمانک

یانات افول یاناتی نیز در میابل جگرا هسوووتند، جر قرار دارند که کاماًل  هاآنر
ند و برعکس فکر می کا طوربهکن مل پروغرب و پروآمری ند. در  ییکا هسوووت

کنند که خود می ترویجگرایی را جریاناتی افول ،کشووورهای خارج مدار آمریکا
شووان ا  مطرح سوواختن و هدف کنندتعرید می گراغربرا در میابل جریانات 

سوومی گفتمان یا ایدئولوژی در راسووتای حف  و ی افول در واقع تولید ق  انگاره
را مبنای  «آمریکا افول»اسووت. این جریانات  شوواندولت متبوعبسووع قدرت 

را  «افول آمریکا»دهند و ایجابی تحلیل خویش ا  وقایع نظام جهانی قرار می



سی  ضای تنف شدن ف صهدال  بر با   های مختلد برای تحرکات خویش در عر
 دانند.اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... می

ها دو جریان اول که مطرح کردی  در واقع جریاناتی دولتی و یا نزدیک به دولت
های خارج ا  هسووتند. حال چه نزدیک به دولت آمریکا و چه نزدیک به دولت

رج ا  سوواختار جریانات مدار آمریکا. اما جریانات سووومی نیز هسووتند که خا
هستند. در مورد  «آمریکا افول»ی های مستیر، قائل به انگارهوابسته به دولت

گرا قائل به این انگاره هسووتند. این طور مشووخب برخی جریانات چپهایران ب
های مختلد برای مدعای خویش مطرح جریانات شوووواهد و قرائنی در حیطه

اسد را شکست  بشار سوریه نتوانست دولتکنند. ا  جمله اینکه آمریکا در می
اسوود سوویوک نکرد؛ در عراق، آمریکا پس ا  صوورف کلی هزینه  دولت دهد و

اش را تحیق ببخشوود؛ آمریکا ناگزیر شوود پس ا  نتوانسووت اهداف حداکثری
شود ستان خارج  سال ا  افغان ست  افول دولت » ،و الخ. برای این جریانات بی

بنا به  ی طبیاتی فراه  خواهد کرد. چونار هفضایی برای انکشاف مب «آمریکا
کا ربا وجود برقرا ادعای آن، یالیسوووتی دولت آمری ی هآمونی و معماری امپر

بار ه کانی برای ظهور م یانی میسووور نمیهیچ ام مامی ی طب شوووود و انرژی ت
شورهای خارج ا  مدار آمریکا جنبش سی و اجتماعی در ک سیا ها و جریانات 

بیای هآمونی آمریکا، در سوووبد و ظرف  جریانات پروغرب  مثل  ایران، با فرض  
اگر   ع  آنان،به در ایران. اما ۱۳۸۸ریخته خواهد شد؛ مانند جنبش سبز سال 

حال  کا در  نات و  ،باشووود «افول»هآمونی آمری یا مده ا  جر گاه انرژی برآ آن
های اجتماعی لزومًا در ظرف  جریانات پروغرب ریخته نخواهد شوود و جنبش

یدا عهری ا  م جام مه نیروی جنبشوووی   نا حت بر چپ و خود را ت ها و افق 
ستی ظهور و برو  خواهد داد. برای این جریانات سیالی های دی شورش ،سو

ست که دیگر ج ۹۸و آبان  ۹۶ صل نوینی ا اجتماعی تمامًا  هاینبشسرآغا  ف



های کارگری و کنند و سووویهانرژی خود را در بسووتری پروغرب بارگذاری نمی
افول »همه مسوبوق به فرض  پذیرش  هااینسویالیسوتی پیدا خواهند کرد و سوو

 ل است.سّج است که برای این جریانات امری م   «آمریکا
توان افول را جزئی نمی قرائن  اما باید گفت که ا  کنار ه  قرار دادن چند داده و 

با  یانات  ی افول به قرار دادن  جزمی  انگاره فرضپیشاسوووتنتاج کرد. این جر
بان  ۹۶های دی برند که در شوووورشجایی راه می یت ۹۸و آ  و دو مرکزی ثنو

خاطر در حال  افول بودن  هکنند که بکنند. در واقع اسوووتدالل میمی مشووواهده
هآمونی دولت آمریکا در جهان جریانات اعتراضووی خود را به شووکلی دوگانه 

روغرب و امپریالیسووتی و در سوور دیگر غیرپروغرب، یک سوور پ ؛دهندبرو  می
 کارگری و حتی سوسیالیستی.

سو نزی:  :  ست که افول را روندیا  برای آنای دانند، نیطهمی یک بحثی ه
دهند و ا  همین نمی گویند در حال افول اسوووت و تعینی به آنمی گذارند ونمی

دو نطفه در  98بان و آ 96کنند که تحوالت اجتماعی مانند دی می اسوووتخراج
توانند امپریالیسووتی و ویرانگر باشوود و تبدیل به یک جنبش می خود دارند، ه 

یهمی منحع شوووود و ه  پا باشووود و در واقع  ند مترقی  یک انیالب های توا
 سووواخته چنینیاین یاجتماعی را در درون خود داشوووته باشووود. یک دوگانه

شان و واقعیت وجود دارداختالفی که بین  گریز ا  شود. برایمی به یک  تحلیل
مواضع  ،هاسا یبرند. خروجی این دوگانهپناه می و دو مرکزی نیدستگاه دو ب  

 دهد. نمی دوپهلویی است که هیچ چیز را توضی 

رسووند، با تاب این میهایی به چنین دوگانه هاایناینکه  حسددین خامزشددی:
زمی و دگماتیک اسووت. چرا که برای شووان ج  اسووت که مبنای ایجابی سووخن

کت خار این بر مبنای چندتا ف   .متینی ندارند کامالً  دشوووواه «افول آمریکا»



خواهند جهان را تحلیل می اند و با این انگاره جزمیافول را سووواخته یانگاره
شوووند می شوووند و ناچارمی مامی دچار تذبذبضوولذا در تحلیل وقایع ان .کنند

بینند که مثاًل می مامیضووچرا که در  مین واقعی ان ؛بسووا ند باطلهایی دوگانه
بان  ۹۶ ماهیدهای شوووورش یه ۹۸و آ یالیسوووتی دارند و غ یسوووو لب امپر ا

مسوولع  هاآننه لبنان و حمایت ا  خاندان پهلوی در  ه،شووعارهایی چون نه غز
توانند این وضعیت را پاسخگو باشند و ا  قبل ه  انگاره افول نمی است. وقتی

شکل جزمی مفروض گرفت ضاد اهرا به  ل ئکند که قارا مجبور می هاآنند، این ت
بشوووند. باید دقت کنید که این تناقضووی در  و دو مرکزی نیبه یک جریان دو ب  

ست ضعیت نی ضعیتهای چرا که تناقض ،و شخب ،و  سنتزهای مبار اتی م
های ًا پاسخکه دقیی هاآنور ی و نظر این تضادی است در سط  ایده ؛طلبدمی

صل جزمی می و نامتعین را طلب دوپهلو  خودخودبه شانینظرکند. پس آن ا
 دارد. مامی واقعیت ترک برمیضدر سط  ان

 اصالً خیلی اصطالح جالبی است و  «در حال افول»اصطالح  مرتضی یگانه:
ا  کجا شوووما به این نتیجه ! «درحال افول»یک اصوووطالح تحلیلی نیسوووت. 

و یا  هایک موجودیت سووویاسوووی با یکسوووری چالش یمواجهه رسوووید کهمی
به افول ،هابحران که می آن منجر  جا معلوم  جهشوووود؟ ا  ک هه ینتی ی مواج

با یابی  ، مثل برخی موارد در گذشووته،هابحرانها و برخی آمریکا با این چالش
 یا با تعرید قدرت امپریالیسوووتی این کشوووور در شوووکلی جدید قدرت آمریکا

ها یا مگر در چالش ؟باشوودتجدید آرایش ممکن ن ،؟ چرا ا  پس بحراننباشوود
به همین  اند که به  وال یا سیوک منجر شود؟، اتوماسیونی کار گذاشتههابحران
به هیچ وجه تحلیلی نیسوووت. این یک  «حال افول در»رم ت   که گوی می خاطر

هیچ کس  دهد.نمی ارجاعای اصووطالح پیشوواتحلیلی اسووت که به هیچ نیطه
ست و روبرو نخواهد  ست که آمریکا با چالش و بحران روبرو نبوده ا مدعی نی



بدون تحلیل مشخب و انضمامی  یافول در هر چالش اتوماسیون   دیدن شد. اما
شان می ست که ن سی ا سا ضمامی، یک ایراد ا ضعیت و نیروهای ان دهد ا  و

سنخ ا  افول صالً گرایی، قائالن به این  شتههنو  پا به واد ا اند و ی تحلیل نگذا
 .های جزمی هستندسری گزارهیک صرفًا در حال تکرار  

مطرح  اشیبندجمعدر  حسیننکته پایانی بحث  درباره جریان سومی است که 
یان  چپ د.کر بار هگرا افول گرا یاتیم کا»را بر  ی طب نا می« افول آمری ندب . کن

 هااین .بحران جنگ جهانی اول اسوت به اشواره هااینشوایع های یک ا  مثال
دارد با  یکیبهو تناظر یک مسوووتیی  یکنند عروج بلشوووویسووو  رابطهمی ادعا

افول قدرت »پس در وضعیت  های امپریالیستی آن  مان.افول قدرت وضعیت  
گر سوو  ممکن خواهد شوود. این نکته که یک تحلیلیلشووونیز عروج ب «آمریکا
بار ه یاتیم یالیسوووتیرا بر افول  ی طب قدرت امپر ند، یک  نا ک حاظ  ب به ل نه 

ریشووه در خود  ی طبیاتیمبار هنه به لحاظ نظری.  و تاریخی درسووت اسووت
ی مبار ه ریشووه در تضوواد کار و سوورمایه دارد.این مبار ه  دارد.داری سوورمایه
و  هاسوووا م آنسووویاسوووی این طبیه و های و پروژه ی کارگرطبیهدر  طبیاتی
هیچ وجود  این مبار ه،  اصل   و دارد ، ریشهکندمی که ایجادو احزابی ها تشکل

یالیسوووتی ندارد. بودن   در دّرهبودن یا  قّلهربطی به در   اصووول یک قدرت امپر
یاتیمبار ه فه شووودنی نیسوووتمتوقد ی طب  هایترین بخشر منده یو وظی

نحوی که تالش کنند که این مبار ات را بهی کارگر، این اسوووت جنبش طبیه
ی کارگر واقعًا بتواند در میام مند کنند که طبیهمند و غایتمتشوووکل، پروژه

ست به عمل بزند. طبقه شروک کردن د س ی طبیاتیمبار ه م   به افول امپریالی
ی طبیاتی ا  روی  مبار هه  ا  حیث نظری و ه  عملی اشوووتباه اسوووت و پیش

تواند در تضوووعید دولت ی کارگر، خود میبی و وحدت طبیهیاطریق تشوووکل
 های تهاجمی آن نیش داشته باشد.امپریالیستی و برنامه



به ،1914پیش ا  آغا  جنگ جهانی اول در سوووال  نا  تاریخی برخی ب  ،منابع 
یه قدرت کارگر و همینجنبش طب یکطور بی  تب بیشوووتر ا   هالشوووو به مرا

ن ۱۹۱۶و  1915های سووووال غا  گبود. ج جاد موجی ا   در آ به ای منجر 
س  سیونالی شورهای مختلد مردممیان  در پرچ  حول   مّلی اتحاد و نا شد که  ک

شروع با کالً  دوم را المللبین ضای  اشخودش برد. جنگ با  در  را گراییملیف
 ی مختلدرا در کشورها ی طبیاتیمبار ه تا چند سال کرد و تیویت 1914سال 

ضعید سیه»بنا به کتاب  کرد. ت شته« تاریخ انیالب رو سکی، تعداد نو ی تروت
شرکت صابکارگران  سال کننده در اعت سی در  سیا هزار نفر،  550، 1912های 

هزار  59میلیون و  1، 1914ی اول سال هزار نفر و در نیمه 502، 1913در سال 
یهنفر بود.  نگ در ژوئ غا  ج ما آ یه1914ی ا کارگر را وا، جنبش طب به ی  دار 

های سوویاسووی به کننده در اعتصووابنشووینی کرد و تعداد کارگران شوورکتعیب
سال  156 سال  310و  1915هزار نفر در  سکی  1916هزار نفر در  سید. تروت ر

سد: می ستین طنین طبل جنگ، جنبش انیالبی »نوی ستن نخ به محض برخا
رد. فعال ر انیالبی ترین قشرهای انیالبی برای جنگ بسیج شدند. عناصفرو م 

های سووونگین ها پرتاب شووودند. اعتصووواب مجا اتها به جبهها  کارخانه
یهمی حاد ند. ات جارو شووود کارگری  عات  فت. مطبو فه گر کارگری خ های 

ها سرا یر شدند. ی دهیان به درون کارگاهگردیدند. صدها هزار  ن و پسربچه
ران را گیری سوویاسووی کارگسوومت -الملل ]دوم[توأم با فروپاشووی بین -جنگ

ها که تا ه سوور بلند کرده بودند، این سووخت بره   د، و برای مدیریت کارخانه
ا   تنابهیعها دم ا  میهن  نند، و بخش م  امکان را فراه  آورد که به نام کارخانه

شی  صم  را وادار به خامو تهور و م صر م  شند، و عنا کارگران را به دنبال خود ک
شه سا ند. اندی صرفًا در محافل کوچک و مخفی روشن های و انتظار  انیالبی 

شته می کرد خود کس جرأت نمیها هیچشدند. در آن رو ها در کارخانهنگاه دا



را بلشویک بخواند، نه فیع ا  ترس دستگیری، بلکه نیز ا  ترس کتک خوردن 
بریتانیا در   وقت  حتی جورج بوکانن سووفیر  «. ماندها  دسووت کارگرهای عیب

یه ا   یدیم« 1914انگیز اوایل اوت  های شوووگفترو»روسووو نظر به»که  گو
 «.رسید روسیه کاماًل متحول و دگرگون شده استمی

و عروج بلشویس  را ا  جنگ  ی طبیاتیمبار ه یگیرشود شدتنمی پس لزوماً 
اسووتراتآی مبار اتی لنین ه  این نبود منتظر بماند تا و  جهانی اول نتیجه گرفت

یل مبار هی افول  امپر لزله ی طبیاتی و یالیسووو ، میدان را خالی و آماده تحو
یه بار ان طب هدم بد کارگر  یهی  که جنبش طب با رهبری . راهی  کارگر  ی 

یک تا اکتبر ها ا  بلشوووو یه  جه 1917فور یا طی کرد نیز نتی نگ  کار  ج ی خود
ی کارگر در آن  مان در برخی نبود؛ راهی که جنبش طبیه« افول امپریالیسوو »

 کشورهای دیگر به آن مرحله ا  پختگی و بلوغ نرسید که آن را طی کند. 

، عدر واقمبنای تاریخی و نظری ندارند و هایی که گفت  چنین تحلیل طورهمان
نخیگرایی چپافول س  ست طلبیصبر رویکرد   گرایانه،  شی ا   یو نتیجه ا خوان

منتظر  هااین. واری  تحوالت بزرر اسوووتاسوووت که قائل به اتوماتیکتاریخ 
 ی کارگرطبیه این قدرت امپریالیستی، سرنگونی آمریکا هستند تا ا  دل غیاب

افول »انیالب کند و انیالب جهانی محیق شوووود. این انتظار رو  موعود که با 
کا مه چیز روی چرخ تحول قرار«آمری پیشووواتحلیلی  رویکردی ،گیردمی ، ه
 است.

یالیسوووت وجود دارد.  اسدددو نزی:  : در چپ ایران دو تحلیل عمده ا  امپر
ته جه یدسووو با جمهوری اسوووالمی  یاول در نتی ا  چپ همراهی حزب توده 

را ناشووی ا   ۵۷ت و شووکسووت چپ در انیالب ضوودامپریالیسووت فاصووله گرف
 های ضوودامپریالیسووتی احزابی چون حزب توده و فدائیان اکثریتسوویاسووت

 چیزی که فاصوووله گرفتن ا  منظوربهداند. این دسوووته در یک روند تاریخی می



ا   ؛ بدین معنا کهامپریالیسوو  رسووید انکاربه  دانسووت،می یک خطای تحلیلی
ای بوده نظر آنان امپریالیس  در کار نیست و اگر در کار ه  بوده، مربوک به دوره

امپریالیسوو  با تیدیس  انکار. این که  مان بسوویاری ا  آن سووپری شووده اسووت
 این دسوووته حک  به داری،خورد و با تیدیس سووورمایهگره می داریسووورمایه

 عنوان، این دسووته بهواقع . دردهدمی «در ایرانداری نامتعارف بودن سوورمایه»
های امپریالیستی نیا ی به تیابل با سیاست طلبیجناح چپ جنبش سرنگونی

گاه کنشنمی احسووواس ند. جای یاسوووت   یدر عرصوووه هاآنگری ک پرو  سووو
یالیسوووتی و پروغربی یالیسووو و انکار   را مجاب به نفی هاآن ،امپر   مفهوم امپر

 کند.می
  امپریالیس یدومی ه  در چپ ایران هستند که به ظاهر قائل به نظریه یدسته

نگاهی ایسووتا و غیرتاریخی به امپریالیسوو  دارند و با یک  هااینلنین هسووتند. 
توان  هاایناند. امپریالیس  لنین در آن تاریخ فریز شده یخوانش ایستا ا  نظریه

شان را ندا صر خود ستی ع ساختمان امپریالی همان  هایی ا بخش رند وتوضی  
صر خودش ارائه داد س  ع شکل دلبخواهی  ،طرحی را که لنین برای امپریالی به 

 سووری دول امپریالیسووتیجهان بین یک هااینا  نظر  دهند.می به امرو  تعمی 
 جنگ و رقابت بین دول امپریالیستی مبنا قرار واره،در این طرح و تیسی  شده

 اسووت. «جنگ بین دول امپریالیسووتی» هااینقه اصووطالح مورد عال گیرد.می
ستگاه  یتیکیژئوپل هایکل نزاع هاآن ستی آمریکا را در این د و تهاج  امپریالی

شود که تهاج  امپریالیستی به آنیدر شور می هااینکنند. آش نزد می دگردیسه
بین آمریکا  یا مستیی    سوریه را جنگ بین دول امپریالیستی یعنی جنگ نیابتی

صویر ایران  دولت ابایی ا  این ندارند که حتی هااینکنند. می و روسیه و ایران ت
یالیسوووت منطیهخ  »را  که به ظاهر معتید به  هااینبدانند. حاال  «ایرده امپر

سته ینظریه ستند و مانند د س  ه س   اول به نفی مفهومی   یامپریالی امپریالی



روند و آنیدر به جدول می ل امپریالیسوتی پیشآنیدر در کشود دو ،اندنرسویده
 ،سیاست یکنند که عماًل در عرصهمی افهضشان دولت امپریالیستی امتیاطع

نکر   تنشووی با چپ نافی کنند. اینکه در تحلیل جنگ نمی امپریالیسووت پیدا و م 
 ،تنش بین عربسووتان با ایران را رقابت بین دول امپریالیسووتی ترسووی  کنی ،یمن

 تفاوت چندانی با نفی امپریالیس  ندارد.

کند در این دو دسته می بندیافول را فرمول یحاال آن بخشی ا  چپ که انگاره
یاناتی هسوووتند که خودشوووان را  هاآنگفته قرار ندارد. بیشوووتر پیش جزء جر

سرنگونی خروج »کارکرد  هااینافول برای  یکنند. انگارهمی طلب معرفیضد
 بینند.می انسداد یوضعیت سیاسی در ایران را دارا هااینرا دارد.  «بستا  بن

روبرو  خاورمیانه در منطیه ی امپریالیسووتیبا یک تهاج  امپریالیسووتی و طرح
. گویی هر تغییری در ایران ندراه خروجی ا  آن متصوور  نیسوت آنان، که ی هسوت

یالیسوووزناگ اد را با خطر اسوووت. این انسووود  یر ا  افتادن در  مین با ی امپر
برای  هاایندهند. حاال می سا ی و ا  ه  پاشیدن شدن مدنیت انذارایسوریه

 . دربرندپناه می« افول آمریکا» یبه انگاره تصووورشووده خروج ا  این انسووداد
. به این ترتیب ما کنندمنوک می« افول آمریکا»رفع این انسوووداد را به  ،واقع

 ،در چپ ایران هسووتی . جریان اصوولی ایتا ه طلب  شوواهد جریان سوورنگونی
آمریکا.  طلب  سرنگونی اخیر، و جریان است جمهوری اسالمی طلب  سرنگونی

یان  و ها جمهوری اسوووالمی ا  انگارهدولت  طلب  اپو یسووویون  سووورنگونیجر
ستفادههای دوگانه سنت »مثل هایی مدام در دل دوگانه و کندمی جعلی ا ضاد  ت

و مانند  «داریلوژی مذهبی با دولت سووورمایهیدئوتضووواد بین ا»، «و مدرنیته
گرایان و افول طلبان آمریکاسوورنگونیاین  به همین نحو، گرفتار اسووت. هااین

پوچ در های افول ا  سووواختن دوگانه یانگاره جزمی  خاطر پذیرش هه  ب چپ
 امان نیستند.
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