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 ي امپریالیسم ھاي چندجانبھ بحران

 كوس الكس كالیني: ي نوشتھ

 آبتین درفش: برگردان

ي  صفحھقرار دارد، اما در چند ماه گذشتھ داري جھاني  در مركز فرماندھي سرمایھایاالت متحد  ھچاگر
سازان ایاالت  ،از منظر تصمیمھا را بیائید آن. اند حاكي از چندین بحران بودهھایش  كامپیوترھا و تلویزیون

 براي واشگتن اكرچھ در غزه ـ كھخیرترین جنگ اسرائیل نخست، ا. گیریمدرنظر شان  ترتیب اھمیت بھمتحد، 
شود، اما  نوعي تعادل بازتثبیت مي ي آن واسطھ بھكھ است تر نوعي خشونت فوران كرده  ، كھ بیشنھ بحران

دوم، جنگي ـ كھ در حال حاضر با  .آید حساب مي اي از مردم جھان اھانت و جنایت بھ یابنده براي شمار افزایش
نیروھاي مورد حمایت روسیھ  بسي نھ چندان آسان متوقف شده است ـ بین حكومت پرو غرب در كیف و آتش

براي متوقف كردن گروه جھادي كھ خود را باران ایاالت متحد  سوم، كارزار بمب .در جنوب شرقي اكراین
ي  و، سرانجام، تنش فزاینده. نامیم چنان داعش مي نامد، اما ما آن را ھم مي دولت اسالمي در عراق و سوریھ

طور  بھ رقابت بینادولتي در شرق آسیا در واكنش بھ قدرت رو بھ رشد چین ـ كھ نھ ھنوز یك بحران، اما
 1.بالقوه نزاعي بسیار جدي است

جنگ در اوكراین و عروج داعش ـ در   چیز جالبي كھ در این لیست وجود دارد این است كھ دو قلم آن ـ
المللي  اتي موقعیت بینثب این حاكي از بي .گرفتھ نشده بوددرنظر  2014ھاي ھیچ كس در آغاز سال  بیني پیش

 .این، اما، بسیار ترسناك است. داري عمده است ھاي سرمایھ بین دولت ،قدرتھاي  جایي جابھمنتج از است، كھ 
كند كھ،  ي سربركشیدن جنگ جھاني اول استدالل مي كریستوفر كالرك در كتاب با نفوذ اخیر خود در باره

ھاي بزرگ  خطر جنگ بین بلوك" ،1914رغم قطبي شدن اروپا بھ دو بلوك قدرت رقیب، در تابستان  بھ
اي از حوادث كھ باالخره اروپا  رسید در حال فروكش كرده است، اما درست مثل زنجیره نظر مي ان بھپیم ھم

گیر كند،  ھا را غافل ترین قدرت تواند حتا بزرگ جنگ مي 2."كشید از راه رسیدخواھد را بھ درون جنگ 
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ي قدرت نظامي  رار دوبارهباراك اوباما در استقعدم اشتیاق توانیم آن را در  چنان كھ در حال حاضر مي ھم
 .ایاالت متحد در عراق ببینیم

این  مضمون مشتركِ ھا،  براي آن. ظاھري است عدم اشتیاقالمللي این  ھا در سطح بین اما براي بسیار از چپ
ویران ي جھاني واشگتن، در فرآیند  پافشاري قدرت امریكا در حفظ و حتا گسترش سلطھ ھاي متفاوتْ  بحران
این تشخیص اغلب در احیاي آن چھ كھ در خالل . ي از قبیل عراق، سوریھ و اوكراین استھای دولت كردن

خاطر مقاومت  ھایي كھ بھ شد ـ یعني، حمایت سیاسي از دولت خوانده مي" گرایي اردوگاه"جنگ سرد 
 .شود شدند ـ چفت مي ژئوپولیتیكي در برابر ایاالت متحد مترقي درنظر گرفتھ مي

ي این موضوع بحث  در جایي دیگر در باره Rob Fergusonچنان كھ راب فرگسن آنجنگ اوكراین، 
س ی، با تمام احترامي كھ براي ماركسیست روسي بورراه شده است ھم گرایي كند، با فوران اردوگاه مي

د ي نیروھاي مور رود كھ در باره پیش مي در این مورد جا آنقائلم او تا Boris Kagarlitsky كي تسكاگارلی
آن چھ در نووروسیا در حال اتفاق است یك : "شود كھ حمایت روسیھ در جنوب شرقي اوكراین مدعي مي

گرایي  در خاورمیانھ اردوگاه 3".معناي تغییر اجتماعینیست جنبش انقالبي ست، اگر چھ ھنوز یك انقالب بھ
یرد، اتحادي كھ شامل گ خود مي آھنگ شده توسط جمھوري اسالمي ایران را بھ شكل حمایت از اتحاد ھم

طور كلي،  بھ. باشد ميدر لبنان  ،هللا، جنبش اسالمیست شیعي ویژه رژیم بشار اسد در سوریھ و حزب بھ
 .نگرند ي ایاالت متحد مي كننده ي متعادل عنوان وزنھ ھا بھ روسیھ و چین بھ بسیاري از چپ

 . قعي، امر تئوریكي و امر سیاسي استزمان امر وا طور ھم ھا این است كھ بھ این مجموعھ از ایده مشكل

این در معناي . دارد ي خود را مخفي نگھ مي طلبانھ ھاي توسعھ ایاالت متحد اغلب طرح: واقعيامري  طور بھ
صدور نئولیبرالیسم و  ھاي قبلي، از طریق كھ دولتیعني زمامي بود،  صادقواقعي كلمھ بعد از جنگ سرد 

ي ایاالت متحد  لحاظ اقتصادي و سیاسي تحت سلطھ اي بودند كھ بھ نظم جھاني ایجاددر صدد  گسترش ناتو
ھاي  حملھ بھ برجدولت جورج دبلییو بوش در روزھاي كیابیاي نئوكنسرواتیوھا بعد از  ویژه، و، بھ4.باشد

ي ایاالت متحد در خاورمیانھ، از طریق  سلطھمنظور تحكیم  در صدد تصرف عراق بھ) 11/9(دوقلو
سبك سوسیال دموكراسي نئولیبرال در جھان عرب  شھاي ناسازگار سوریھ و ایران، و گستر ي رژیمسرنگون

 .بود

ھاي عربي  ي متفرعنانھ و انقالب خصوص توسط شكست این پروژه كل گرفتھ است بھاما خاورمیانھ امروز ش
این، اما، بھ این . ه استدولت اوباما عمیقا از این وضع آگا. ھا ھاي ارتجاعي براي درھم شكستن آن و تالش

براي مثال (ھا وارد ساخت و پاخت نشود  تحمیل نكند، یا با آنتري را بھ منطقھ  معنا نیست كھ او شیاطین بیش
ي  اش در وحلھ تر خواھیم دید، اھداف كنوني چنان كھ پائین ، با این وجود، ھم)اش از اسرائیل از طریق حمایت

 .نخست دفاعي ھستند

 امپریالیسم امروز درك

ي ایاالت متحد  امپریالیسم مساوي سلطھ ھاْ  براي بسیاري از چپ .نیز است تئوریك مشكلچنان كھ گفتھ شد  ھم
شد ـ و نھ بھ این دلیل  ھاي كالسیك از امپریالیسم فھمیده مي اما این آن چیزي نیست كھ توسط تئوریسین. است



ھا، امپریالیسم  براي آن. اند نوشتھ ي امریكا آغاز شود، ميھا پیش از آن كھ ھژمون ھا صد سال پیش، مدت كھ آن
ھاي ژئوپلیتیك در بین  درگیر سیستمي از رقابتامپریالیسماین كھ نخست، . ي مھم بود داراي دو جنبھ

ي  جنبھ "نویسد،  مي) اي بر لنین داشت كھ تاثیر عمده(چنان كھ جي ا ھابسن لیبرال ھم. ھاي بزرگ بود قدرت
توسط چندین اش  بھ گزینشوجودش عمدتا قائم كھ ستسیاستي مورد توجھ قرار گرفتن آن لیسم اخیرْ بدیع امپریا

چنان كھ لنین در  ھا، آن دوم، پدیداري این رقابت 6".رقیب ضرورتا مدرن است مفھومچند امپراتوري. استملت
تمركز و ادغام  .داري است سرمایھي  اي از توسعھ ي ویژه ي مرحلھ كند، نتیجھ ميستھ برجاش   امپریالیسمجزوه 

ي انباشت  از پروسھبرخاستھي یكي از گرایشات اصلي  مثابھ ، جلد اول، بھكاپیتالسرمایھ كھ ماركس در 
آغاز قرن بیستم بھ تالقي رقابت اقتصادي و ژئوپلیتیكي منتھي  دركند  دارانھ مشخص مي سرمایھ

 كرد المللي در حال عمل طور بین و بھشدن  بزرگلحاظ مقیاس در حال  فزاینده بھطور  بھكھ ھا،  سرمایھ.شد
، براي نیز ھا دولتایضا ؛ شان رسیدند براي دفاع از منافع مایت دولت مليي وابستگي بھ ح مرحلھ ، بھبودند

وع اقتصادي نكھ تنھا شدند ـ داري صنعتي  اقتصادھاي سرمایھترویجشان در برابر رقبا، مجبور بھ  حفظ خود
وابستگي . فراھم كندھا  براي آنھاي جنگي  ي مدرن و زیرساخت ھاي تسلیحاتي پیچیده توانست سیستم ميبود كھ
شد كھ بھ انفجار جنگ جھاني در  ھاي ژئوپلیتیك تشدید رقابتھا منجر بھ  ھا و سرمایھ دولتبین   فزایندهمتقابل 
 7.را در پي داشت 1939 -45ھاي  ي كشتار در سال كھ تولید دور دوم مسابقھ ، جنگي انجامید 1914اوت 

داري  سرمایھدرون ـ چشمی از رقابت و ھم سیستميانداز ماركسیستي، امپریالیسم مدرن  بنا بر این از چشم
طور  داري بھ سرمایھ. ي ناموزون بود مضمون توسعھ] امپریالیسم[لنین در تئوري اداي سھم مھم . است

 .آیند نگان از پي ميلكنند؛ دیگران لنگ  ھا و مناطق بھ جلو جھش مي بعضي از دولت: كند نواخت رشد نمي یك
نحو  اري، بھد ي ناموزون سرمایھ اما، توسعھ. كند سلسلھ مراتب قدرت در جھان را تعریف مي این ناموزونيْ 

قدرت دائما  معنا ست كھ تعادل نای این بھ. كند ھاي اصلي را بازتوزیع مي سازي، قدرت میان دولت سرنوشت
ي ژئوپلیتیكي  توسعھ. آفریند ھاي جدیدي را مي شرایط نزاع جا شدن قدرت، اما، جابھ.جایي ست در حال جابھ

تا آن لحظھ داري  بین بریتانیا، دولت سرمایھ ودب جایي قدرت نسبي ي نخست قرن بیستم جابھ در نیمھ عمده
در حال جایي دیگري در قدرت نسبي بین ایاالت متحد و چین ؛ امروز جابھ، و ایاالت متحد و آلمانمسلط
ھا  ي سرمایھ جویانھ ادغام انتقالي صلح، بنا بھ تاكید لنین، ھاي اصلي قدرت بین دولتتغییرات  .است گیري شكل

" امپراتوري"بھ تازگينامد و مایكل ھارت و توني نگري  مي" اولترا ـ امپریالیسم"كھ كارل كائوتسكي  ،را
ھا قراردادھایي را كھ منجر بھ عملي شدن چنین  ع قدرت میان دولتبازتوزی: كند غیرممكن مي،اند نامیده

 .برد از بین ميگردد ادغامي مي

تواند با دو خطاي بصري  ميگیرند  نميدرنظر امپریالیسم را یك ویژگي سیستماتھا  چرا بسیاري از چپاین كھ 
مثابھ  این نشریھ استثنائي بود در قلمداد كردن اتحاد شوروي بھ .نخستین مرتبطاست با جنگ سرد. مرتبط باشد

 ـ ي شكلي از رقابت بینا مثابھ بھ را اش با ایاالت متحد ي دراز مدت مبارزه از ھمین رويداري دولتي و  سرمایھ
ي سوسیالیستي یا دولت  عنوان جامعھ ھایي كھ اتحاد جماھیر شوروي را بھ آن چپ. گرفت ميدرنظر امپریالیستی

توانستند جنگ سرد را  فھمیدند نمي مي" داري پسا ـ سرمایھ"تر  كارگري روبھ زوال یا در معنایي مبھم
ایزاك دویچر، براي مثال، تفسیري بسیار نافذ را . گیرنددرنظر پریالیستي ھاي ام ي نزاعي بین قدرت مثابھ بھ

بین " چالش بزرگ"ي  مثابھ ھاي غرب و شرق را بھ توسعھ داد كھ جدال ژئوپلیتیكي و ایدئولوژیكي بین بلوك
كھ در آن اتحاد كرد،  تصویر مي داري و كمونیسم، ، بھ ترتیب سرمایھ"ھاي اجتماعي متخاصم سیستم"



مابقي این نوع تفكر در  9.نمود  منافع انقالبي در مقیاس جھاني را بازتاب مي ولي وي، اگر چھ ناكامل،شور
رغم  بھو این ـ دھد ادامھ ميبھ بقاي خود" ضدامپریالیسم"قدرت یك عنوان  روسیھ بھ ھویت  جامانده از بھ

آمیختگي زمخت  طور  ھمین كوبید وجنبش مستقل چچن را درھم روسیھ كھ با آن اي  طلبانھ خوئي نفع درنده
 .است داري الشخور عنان گسیختھ در مسكو ي دولت و سرمایھ سلطھ

با كھ مقارن ، شود ناشي ميدر پایان جنگ سرد " ي تك قطبي لحظھ"اصطالح  دومین خطاي بصري از بھ
و شكوفایي اقتصادي از طرفي،  ھاي دیگر،  بر تمامي مجموع قدرتایاالت متحد برتري بالمنازع نظامي 

حتا در آن زمان تضادي  اما. بوداز طرف دیگر ،2000ي  و میانھ 1990ھاي  در اواخر سالگیر آن،  چشم
وسط متحد وجود داشت كھ با شكوفائي ایجاد شدھت بین تفوق نظامي پنتاگون و افِت اقتصاديِ نسبيِ ممتِد ایاالت

با  10.سازي ـ پوشیده شده بود در خانھ 2000ھاي  سالسپسدر اواسط حباب مالي ـ ابتدا در بازار سھام و 
بحران مالي . زماني آن با شكست ایاالت متحد در عراق، ضعف امریكا برمال شد تركیدن حباب آخري، و ھم

بسیار " بازار نوظھور"كھ چین و دیگر اقتصادھاي  ایاالت متحد آغاز شد، بلازنھ فقط و اقتصادي جھاني
درصد، كشورھاي نوظھور و در  3رفتھ تا  اقتصادھاي پیش 2012و  2007بین سال  .تر بھبود یافتند سریع

بحران است كھ چین نھ تنھا ه از دقیقا در دور 11.درصدرشد داشتند 56درصد، و چین تا  31حال توسعھ تا 
 . شیدسربركو مصرف انرژي نیز   ي تولید، صادرات دھنده عنوان جھت بھكھ  جھان، بلعنوان دومین اقتصاد بھ

ھاي نظامي بین ایاالت متحد و دیگران را  ي شكاف در توانائي ھاي رشْد كم شدن فاصلھ فاصلھ گرفتن نزخ
، و ھنوز كبادكش گود، یلیون دالر بودب 600.4ي دفاعي ایاالت متحد  بودجھ 2013در سال . سازد ممكن مي

، و بریتانیا )بیلیون دالر 59.6(سعودي ، عربستان )بیلیون دالر 68.2(، روسیھ )بیلیون دالر 112.2(چین 
با " بازار نوظھور"مخارج دفاعي در برخي از اقتصادھاي اصلي  از زمان بحرانْ  اما). بیلیون دالر 57(

 2008در . اند ھا یا راكد مانده و یا تنزل یافتھ شیب تند افزایش داشتھ است، در حالي كھ در غرب این ھزینھ
درصد در  10درصد در روسیھ،  31.2درصد در چین،  43.5فاعي مخارج خالص واقعي د 2013تا 

درصد در آلمان،  -4.3درصد در ایاالت متحد،  0.1درصد در فرانسھ،  0.3درصد در ژاپن،  6.6برزیل، 
ي  بودجھ 2013و  2001ھاي  بین سال. درصد در ایتالیا افزایش داشتھ است -21درصد در بریتانیا،  -9.1

 700تا ) دھد طور بامعنایي مخارج دفاعي چین را كم اھمیت جلوه مي كھ بھ(خلق  بخش رسمي ارتش آزادي
زند كھ، مبتني بر گرایشات  المللي مطالعات استراتژیك تخمین مي ي بین مواسسھ 12.یافتدرصد افزایش 
ني بین ھاي دفاعي چین و ایاالت متحد زما ھاي برآورد شده و تعاریف مخارج، بودجھ تھ بھ نرخكنوني، و وابس

  13.یك اندازه خواھند رسید بھ 2028و  2023ھاي  سال

 10.4از ي مخارج دفاعي چین  نرخ رشد واقعي ساالنھ. ھایي مستلزم دقت بسیار است البتھ، چنین تخمین
این گرایش در كل  14.كاھش یافت 2009 -13ھاي درصد در سال 7.6بھ  2003 -7ھاي  درصد در سال

تر وابستھ بھ شكوفائي ناشي از  حتا نرخ رشد پائین.كند ُكند شدن نرخ عمومي رشد اقتصادي چین را دنبال مي
اما . مھندسي شد 2008 -9كھ توسط حكومت در واكنش بھ ركود بزرگ ست گذاري با محرك بدھي  سرمایھ

آن  بنا بھرو بھ رو شود، كھ " ركود ترازنامھ"ك كنند كھ چین ممكن است با ی بیني مي گران پیش اكنون پژوھش
كنند، و بنا بر این تقاضاي موثر و تولید را  ھاشان تمركز مي بر كم كردن بدھي ھاي بسیار مقروضْ  شركت

  15.دھند كاھش مي



كند  را از امریكا  جدا مي چیني كھ ، شكافرقم زندنظر از این كھ آینده چھ چیزي براي اقتصاد چین  اما صرف
 .ھم استقعي، بسیار بزرگاطور و قوت خود باقي است، و بھ بھ

اوایل امسال بانك جھاني اعالم كرد كھ تولید ناخالص داخلي چین اكنون باالتر از تولید ناخالص داخلي ایاالت 
ھا بین  تفاوت در ھزینھدرآمد ملي، كھ  ي است بر معیار برابري قدرت خریداین برآورد متك. متحد است
میلیوني دارد، و این در حالي ست كھ حمعیت ایاالت  1.356اما چین جمعیتي . كند را تعدیل ميكشورھا 
، كھ مقایسھ را بھ نفع چین سنگین استفاده از معیار برابري قدرت خرید با حتا. میلیون است 319متحدفقط 

در حالي كھ تولید  دالر بود، 52.000 ایاالت متحدي  تولید ناخالص داخلي سرانھ 2013كند، در سال  مي
تر از  ھمچنان بر راس اقتصادي بسیار غنيدولت امریكا  16.دالر 9.800ي چین  ناخالص داخلي سرانھ

ارز مضافا، ایاالت متحد در مركز سیستم مالي جھاني قرار دارد، و .اقتصاد چین قرار خواھد داشت
ھاي  نماید كھ دولت  آھنگ مي را ھم ئيھا اي از پیمان كند و شبكھ را توزیع مي] دالر[ي اصلي  اندوختھ
 17.زند اش پیوند مي ھبري نظامي و سیاسيرفتھ را بھ ر داري پیش سرمایھ

دومین بحراني كھ در .استانجامیده با وجود این، بازتوزیع جھاني قدرت اقتصادي بھ تشدید رقابت ژئوپلیتك 
ي اروپا،  رغم مخالفت ایاالت متحد، ناتو و اتحادیھ بھ ،در اوكراینروسیھ  ي مداخلھباال برشمردیم، 

است ـ كھ چھ در آسیاي شرقي در شرف اتفاق  ي دور آن ترین مثال این تكوین است، اما از منظر آینده ملموس
غرب  توجھ زیادي بر گسترش نیروي دریائي چین در. تر است ھا باشد ـ بسیار با اھمیت چھارمین این نزاع

ھاي چینتمركز یافتھ  بر انبوه منازعات ارضي در جنوب و شرق دریاچنین  ھمو اطلس]اقیانوس[
بین چین و ژاپن، دومین و سومین اقتصادھاي جھان، بر سر مالكیت جزایر شان چالش  ترین جدي.است

 .سنكاكو است/ غیرمسكوني دیائویو

تراتژیك دریاي چین جنوبي اھمیت اس ي ناسیونالیستي و مخازن انرژي پراكنده در منطقھْ فراسوي نمادھا
 :ي دیوید كاپالن بنا بھ گفتھ. استبرجستھ

 ]وجودني یع[كند ـ  ي گلوگاه اطلس غربي و اقیانوس ھند عمل مي مثابھ دریاي چین جنوبي بھ
. كنند جایي كھ مسیرھاي دریایي جھان تالقي ميدر كنندھ بخش اعظم بافت اقتصاي متصل

، ]خیزران[ھاي ماالكا  تنگھبا راني اوروسیا است، كھ  جا قلب نوار ساحلي قابل كشتي این
بیش از نیمي از كاالھاي  .گذاري شده است و ماكاسرعالمت Lombokمبوك سوندا، لُ 

از این گلوگیر  ي دنیا، و یك سوم تمامي ترافیك دریائي در سطح جھان النھبازرگاني سا
 18.كنند عبور مي choke pointھا

رسي بھ مسیرھاي دریایي  ھا بھ گردش فراملي كاالھا، دست وابستگي دولتافزودن ، با جھاني سازي اقتصادي
ھاي  مثلي بود مشھور در قرن پانزدھم، وقتي كھ آسیاي جنوب شرقي براي دولت.را حیاتي كرده است كلیدي

ھر كسي : "مند شده بود، از این قرار كھ ت، ارزشقیم ھاي كمیاب و گران ي منبع ادویھ مثابھ  اروپائي بھ
ھاي  تائو، رئیس جمھور چین بین سال بسیار اخیرتر ھویو جین 19".ونیز دارد  ماالكا باشد دست بر گلويمالك
صحبت كرده است، چرا كھ بسیاري از صادرات كاالھاي ساختھ شده و " محظور ماالكا"، از  12-2002



كنند عبور  ھم وصل مي ھند و اطلس را بھسھا كھ اقیانو ید از طریق این تنگھواردات انرژي و مواد خام با
  20.دنكن

ترین اقتصاد صنعتي و  عنوان بزرگ بھ ،مسیرھاي دریایي كھ موقعیت چینخاطر داشت كھ  باید بھدر ضمن، 
بر  1945است توسط نیروي دریائي ایاالت متحد، كھ از زمان شكست ژاپن در  ھا بھ آن وابستھ ،صادركننده

 .شود ، حفاظت ميشدسلط ماقیانوس اطلس 

بخش خلق  چنان كھ گسترش نیروي دریائي ارتش آزادي ھمرانان چین پذیرفتني نیست، این وضعیت براي حكم
قادر  2020اوگان زیردریائي كھ تا سال براي مثال، ن(ھاي تسلیحاتي  ھاي سنگین در سیستم گذاري و سرمایھ

ھاي متحرك از قبیل  تواند ھدف كھ مي 21بود و نیز موشك دي اف ـ بھ مصاف با ناوگان ایاالت متحد خواھد 
و بدین طریق چین قادر خواھد شد از . حاكي از آن است) مورد اصابت قرار دھدناوھاي ھواپیمابر را 

 . عمل آورد ا در طول سواحل چین ممانعت بھھاي امریكایي بھ دریاھ رسي كشتي دست

چین آن : " آورد كھ نقل قولي بھ این مضمون مي از دانشگاه ییل Paul Brackenكاپالن از پال براكن 
را " نیروي دریائي ضد نیروي دریائي"قدرھا در صدد ساختن یك نیروي دریائي مرسوم نیست، بلكھ یك 

طرح ریختھ است كھ نیروھاي دریائي و ھوائي ایاالت متحد را از خط ساحلي آسیاي شرقي دور نگھ 
 21".دارد

اق است چیزي بیش از یك رو یا روئي دو طرفھ بین ایاالت متحد و چین اما آن چھ در آسیا در شرف اتف
در حال افزایش مخارج نظامي خود  بر منافع خود در برابر دیگران، عموما ي،با پافشارھا دولت. باشد مي

، ناسیونالیستي از جناح راست، زمام نخست وزیري  Shinzo Abeزو ایب ویژه از زماني كھ شین بھ. ھستند
چین، . در موقعیت رھبر ائتالفي ضد چینقرار داده است دست گرفت، ژاپن خود را بھ 2012سال را در 

سرشار از مواد سوختي  مدعي جزایرو گي منازعات ارضي دارند  تایوان، ویتنام، مالزي و فیلیپین، كھ ھمھ
تاسیساتي در این جزایر براي استفاده توسط نیروھاي دریائي خود بھ ھستند،  Spratlyراتلي  ِسپْ 

 :كند كھ كاپالن در این مورد اشاره مي. اند یازیده دست

طور كلي در حال گسترش نیروي نظامي  نھ فقط چین كھ كشورھاي آسیاي جنوب شرقي بھ
در شرایطي  و اینھا تا حدود یك سوم افزایش یافتھ است،  ھاي دفاعي آن بودجھ. خود ھستند
ھایي كھ بھ  سالح. سترو روبھكاھش با ھاي دفاعي كشورھاي اروپائي  حتا بودجھاست كھ 

در  درصد 84ترتیب تا  بھ 2000شوند از سال  اندونزي، سنگاپور و مالزي وارد مي
مخارج این . اند افزایش داشتھ در مالزي درصد 722و  در سنگاپور درصد 146، اندونزي
ھاي  ھا با سیستم ھاي سطح آب، زیردریائي یي و دریائي، كشتيھاي ھوا سكوببراي 

بیلیون دالر صرف  2ویتنام اخیرا . است بودهھاي جنگنده  ي موشكي و جت رفتھ پیش
ھاي  و یك بیلیون دالر صرف جت Kilo – classھا روسي كیلو ـ كالس  زیردریائي

ي برنئو  در جزیره ائيیك پایگاه زیردریتازگي  بھمالزي . ي روسي كرده است جنگنده
Borneo  ھاي زیر  ي پایگاه است، درست ھمان موقعي كھ چین در حال توسعھنمودھتاسیس

ي ھاینا در طرف دیگر دریاي چین جنوبي  اي در جزیره زیردریائي ھستھ 20زمیني براي 



ھاي زمیني در آسیاي شرقي بزرگ  در ھمان زماني كھ ایاالت متحد توسط جنگ. است
ھمان جائي كھ جائي از اروپا بھ آسیا بود،  آھستگي در حال جابھ سرگرم بود، قدرت نظامي بھ

نیروھاي دریائي در كرد رويھاي پسا ـ صنعتي با  ، مجتمعاصیل غیرنظاميـ نیروي نظامي
 .دست ساختمان ھستند

، براي از دست داده استیك منطقھ وضعیت امروزي با  ي خود راسازگاردیگر  جنگ سرد قدیميتقسیمات 
كند كھ با انداختن وزنھ خود  حساب مي ]اش در دوران جنگ سرد دشمن دیرینھ[ مثال، ویتنام روي ایاالت متحد

، قدرت ژاپن ي ي متعادل كننده عنوان وزنھ چین بھ بھي جنوبي  را برقرار كند، یا كرهالزم روي چین تعادل 
اش  ي شمالي، كھ حاكمان ھایش را بھ سمت كره ژاپن خود شاخك.استعماري قدیم، جلب شده است

ھمان گونھ كھ كاپالن   .دھند، تیز كرده است گاھآزمایش موشكي خود را در جھت آسمان آن انجام ميھراز
بر آن دریاي چین  ، امابخشي از سیاست و اقتصاد است چند قطبیتيْ  در سطح جھان، پیشاپیش،"دھد،  شرح مي

  23".طور واقعي بھ چیز مانند است كھ بھ ما نشان دھد كھ چند قطبیت در معناي سیاسي آن بھ است

 كند جھاني سنگیني مي يبارھایي كھ بدوش امپراتور

ي رقابت بینادولتي حاْد تھدیدي مستقیم براي ھژموني ایاالت متحد  خودي خود، ورود آسیاي شرقي بھ مرحلھ بھ
از ویتنام بھ طرف ایاالت  يتر ھاي بیش تواند تاثیر رانده شدن دولت مندتر مي یك چین قدرت برعكس،. نیست

گیرد كھ ایاالت متحد را از تمامي دیگر  اي سرچشمھ مي تر از خودویژگي عمیق مشكل 24.متحد را داشتھ باشد
موقعیتي مسلط در تمامي مناطق كلیدي اقتصاد دنیا  با حفظ، عبارتي، ایاالت متحد ند ـ بھك ھا متمایز مي دولت

تر،  بیاني ناپختھ بھ.، تنھا قدرت حقیقتا جھاني است)امریكاي شمالي، اروپاي غربي، آسیاي شرقي و خاورمیانھ(
 ھا آنتخصیصتوجھ و منابع الزم براي حل ھر یك از  د، براي واشگتننتر باش پردامنھھا  ھر چھ بحران

 .تر خواھد بود سخت

بین  ،داري ھژمونیك عنوان قدرت سرمایھ بھـ بریتانیا ـ ي زوال سلف امریكا  كننده بسیار تعیین عاملِ  مشكلاین 
طور بسیار  بھ ،در اروپاقدرت  توازنمدیریت توانائي بریتانیا در .بود اوآخر قرن ھیجدھم و اوایل قرن بیستم

داري صنعتي و نیز  عنوان نخستین اقتصاد سرمایھ بھ(وابستھ بود بھ تركیب قدرت اقتصادي  ،كننده تعیین
ویژه پول  شد، بھ و منابعي كھ در اختیار امپراتوري گذاشتھ مي) المللي عنوان مركز سیستم مالي و تجاري بین بھ

یمن  در آغاز قرن بیستم ھژموني بریتانیا، بھ.كشید كومت بریتانیا از ھند بیرون ميو قدرت انساني كھ ح
اما، آن چیزي  .ي رقباي صنعتي و دریائي، تحت فشار قرار گرفت مثابھ سربركشیدن ایاالت متحد و آلمان بھ

زمان  طور ھم كھ بھ یكي بودھاي ژئوپلیت كھ، بیش از ھر چیز دیگري، كمر امپراتوري را شكست تھدید چالش
 .اي، مدیترانھ و آسیاي شرقي ـ در شرف پدیدار شدن بود ي كلیدي  ـ اروپاي قاره در سھ منطقھ

این تھدید در شكل یك اتحاد سیاسي بین آلمان نازي، ایتالیاي فاشست و ژاپن  1930ھاي  در اواخر سال
ي  بخشي در دورهزیران پیشین ـ آرامخدمت گرفتھ شده توسط نخست و استراتژي بھ. ي واقعیت پوشید جامھ

ي وینستون چرچیل ـ ھر دو نتوانستند  ایاالت متحد در دوره راھي ھم بانویل چمبرلین و نبرد با دول محور 
 25.امپراتوري بریتانیا را نجات دھند



ش ا در تمام دورانھرگز انیا تبری ي است كھتر از قدرت قدرت اقتصادي و نظامي امریكا ھنوز بسیار بیش
، با برآمدن چینرویاروئي را آغاز كرده است،  مشكلاما ایاالت متحد رویارویي با ھمان نوع . استداشتھ 

اوباما بھ  قبل از ورودمشكلخطوط تراز  .و آشوب مداوم در خاورمیانھ ي روسیھ نفس یافتن دوباره اعتماد بھ
ي  مانده ھاي ناكام حساب جنگ نخست، بھ: دو راه حل پیش پاي او بود 26.كاخ ریاست جمھوري روشن بود

و، پس از یك ھجوم  2011بیرون كشیدن سربازان امریكایي از عراق در سال (بوش در آسیاي غربي برسد 
آسیا، یعني سوي  بھمعروف   "چرخش"بھ اجرا در آوردن ، و دوم، )ثمر، از افغانستان سال بعد ي بي اولیھ

درصد نیروي  60یعني ( ھاي نظامي  توانائيتر از  ي بیش استفادهي اقیانوس اطلس و  اولویت دادن بھ منطقھ
ھاي جغرافیائي، اوباما از ناكامي  یابي مجدد در الویت جھتاین  ياما فراسو 27).دریائي ایاالت متحد

گیري از  درس این. فاده از قدرت نظامي باید بیشتر مواظب بودھا این درس را گرفت كھ در است نئوكان
ي بیش از اندازه در جنگ داخلي  تناع او از مداخلھدر امآشكار شده بود،ھم  از پیش ھا ناكامي نئوكان

كھ سال  تمایل این درھمو ، )ي آن وقت، ھلري كلینتون   رغم فشار از طرف وزیر امور خارجھ بھ(سوریھ
استفاده  درمنظور فشار بر رژیم اسد  افزایش حمالت ھوائي بھ،ازكنگره تمخالف قرار دادنتمسك مسبا  ،پیش

 .خود داري كرداز تسلیحات شیمیائي، 

در یك سخن راني در آكادمي نظامي اوباما كھ در صدد بود تا از این تجربھ حكمي كلي صادر كند، 
مشتري جمع شده بود، تحت عنوان دكترین چھ را كھ برایش  ،آندر ماه مي West Pointپوینت  وست

 :استراتژیك جدید، این چنین ارائھ داد

اگر ما . ي جھاني بازي كند نقش اول را در صحنھامریكا باید ھمیشھ : حرف آخر من این است
... قدرت نظامي . عھده نخواھد گرفت كس دیگر آن را بھ عھده نگیریم، ھیچ این نقش را بھ

اما اقدام نظامي ایاالت متحد . ھمیشھ بوده است و خواھد بودستون فقرات این رھبري 
ما بھترین چكش  این كھ. نخستین ـ بخش رھبري ما در ھر واقعھ باشدتواند تنھا ـ یا حتا  نمي

 28.یك میخ است مشكلرا داریم بدین معنا نیست كھ ھر 

طور  نظامي استفاده خواھد كرد، بھایاالت متحد از نیروي ": بوش را تائیدي مجدد كرد" دكترین"اوباما 
بیني،  ي قابل پیش براي آینده"اما او ادامھ داد كھ تاكید كند كھ، ." ، وقتي كھ منافع اصلي ما اقتضا كندجانبھ یك

آن استراتژي كھ  اما. چنان تروریسم است ترین تھدید براي امریكا ھم در درون و ھم در بیرون كشور ھم بیش
خام و غیرقابل دوام باشدْ  ھاي تروریستي كھ مامني براي شبكھكشد  پیش ميي را پاي تھاجم بھ ھر كشور

در عوض . آید ي متمركز نمي تھدید اصلي امروز دیگر از رھبري یك القاعده"ویژه بھ این دلیل كھ  بھ" ست،دان
ھابر  بسیاري از آن  كاريِ  آید، كھ دستورِ  مي غیرمتمركز القاعدهخویشاوندانھا و  این تھدید از سوي افراطي

 29".كنند آن عمل ميكشورھایي متمركز است كھ در 

در دھم ژون : تا فكر او را مدام تسخیر كنند احضار شدندسخنان اوباما ]ارواح[ دو ھفتھ نگذشتھ بود كھ
ي جدا جدا، بنا بھ توصیف شھاي شور بسیار متفاوت از گروه. دست داعش افتاد موصل، دومین شھر عراق، بھ

 :Patrick Cockburnبرن  پتریك كوك



اي وسیع از شمال و غرب عراق و شرق و شمال  امروز بر منطقھ... ھاي نوع القاعده  جنبش
ھا چند صد برابر ھر قلمرو كنترل شده توسط بن  ي تحت تسلط آن منطقھ. رانند حكم ميسوریھ 

در واقع، .شد بزرگي براي دنیاي تروریسم تصور ميي  كشتھ شدن او ضایعھكھ  ،الدن است
دست  بھھاي خود را  ترین موفقیت خویشاوندان القاعد بزرگ الدن است كھ از زمان مرگ بن

  30.اند آورده

. ھاي جدید باشد اما داعش بسیار فاصلھ دارد از این كھ تنھا چالش براي تالش اوباما در اجتناب از رویاروئي
تنھا تھدید مستقیمي كھ ما با آن روبھ رو ھستیم تروریسم " اوباما را براي گفتن این كھ فرانسیس فوكویاما 

در  دفاع كندھا  آن ازھایي كھ ایاالت متحد قسم خورده است  پیمان ھم... روسیھ و چین: كند سرزنش مي" است
 31."رفتھ در معرض خطر ھستند ھاي صنعتي شده با نیروھاي نظامي پیش توسط ملت حال حاضر

اعالم  ـ ي حاكم امریكا ست طبقھ يدماسنج بسیار خوبي براي تشخیص تغییرات فكربدون تردید فوكویاما 
 1990ھاي  سال بودن جنگ عراق در اوآخر ي، ضرور1989پایان تاریخ و پیروزي نئولیبرالیسم در سال 

اكنون او  32.بوش ـ بلر ي محض مشخص شدن شكست ماجراجویانھ ھا بھ ساب خود از نئوكانجداكردنحو 
ھاي ژئوپولیتیك براي ایاالت متحد و  ي جھاني نئولیبرالیسم از احیاي چالش عھاشخیص داده است كھ كشش اشت

 .متحدانش جلوگیري نكرده است

این دلیل است كھ روسیھ  این بخشا بھ. تري برخوردار است ھا از اھمیت بسیار كم روسیھ در میان این چالش
اش براي كنترل  داري پوتین و عزم ي اتحاد جماھیر شوروي نیست، حتا تحت زمام ایھچیزي بیش از س

 اما بھ این دلیل نیز. روي در طول مرزھاي شرقي و غربي روسیھھاي سابق شو اقتصادي و سیاسي جمھوري
ع حركت آغازین در تسری. دارد تا براي روسیھتري  كھ اوكراین براي ایاالت متحد اھمیت بسیار كم است

ھاي كمیسیون اروپا، جناح پروغربي اولیگارشي اوكراین، و برخي از  از ناحیھبرآمده بحران 
ھایي براي تصفیھ با مسكو  كھ خرده حساباست ي اروپا در اروپاي مركزي و شرقي  اتحادیھعضوھای دولت
 :دھد ایاالت متحد را نشان مي واكنشيزیبائي آپورتونیسم  بھ سوزان واتكینز. داشتند

: كند عمل ميخودپوئي ھژموني جھاني امپراتوري سادگي  گتن، در این كشاكش، بھنبراي واش
، واكنش غیرارادي وزارت خارجھ شتھ باشداندازه وجود دا خالء قدرت در كشوري میاناگر 

تر  در اوكراین، ایاالت متحد چیزي بسیار كم. نقش متولي است ایفايمداخلھ و ] ایاالت متحد[
عایدش نیزتري از روسیھ  چیز كم چنان كھ ھماروپا براي از دست دادن دارد،  ي از اتحادیھ

در گتن دیگر جاي درنگ ناما ھمین كھ بحران در كیف فوران كرد، براي واش. شود مي
  33.خواھش نبود استفاده از فرصت بدست آمده براي برپا كردن رژیم مورد دل

طور  خود را دارد ـ بھ] ھاي طلب جنگ[وباما نیز بازھاي ایاالت متحد، دولت ا پیشین ھاي مثل تمام دولت
یكي از  مشاور دولت در امور اروپا و اوروآسیااي نئوكان از دولت بوش، و  بازماندهویكتوریا نولند، گیر  چشم

، گونھ آرسیني یاتسنیوك بر سر این كھ چھكردن ، در حال بحث در ماه فوریھ ،او صداي.این بازھاست
قرار بود بعد از سرنگوني ویكتور كھ گونھ او ھمان(وارد دولت شود  اوكراین غربي، از يناسیونالیست

این راه  ھمكنار گذاشتھ شود، ضبط شدBrusselsو بورسلز ) یانوكفسكي بھ نخست وزیري گمارده شد



است كھ  اما استراتژي غالب دولت این بوده 34".ي اروپا دوني، كون لق اتحادیھ مي: " ي ھمیشھ ماندگار قطعھ
 ،افزایش یابند علیھ روسیھ ھاي سختِ  میل و تقسیم شده را وادار بھ گزینش تحریم ي اروپاي بي اتحادیھ

بات اوكراین نماید، اما در عین حال از بھ خاك خود و برھم زدن ثكریمھ خاطرضمیمھ كردن  ھب
ایاالت متحد پیوندھاي اقتصادي بسیار : است ھزینھ كردي بياین روی .تر اجتناب كند ھاي گسترده رویاروئي

از طرف واشنگتن آن قدرھا زیان  تر ھاي قوي ي اروپا، بنا بر این تحریم محدودتري بھ روسیھ دارد تا اتحادیھ
) ھاي محدود در جھت حمایت از مرزھاي شرقي ناتو فراسوي گام(اما واكنش نظامي . كند ي او نمي متوجھ

 بسیار نزدیك بھ روسیھ احتماالو عملیات مرسوم در مقیاس گسترده . است ھرگز در دستور كار نبوده
ھاي اتمي را در  تواند در ھر حال خطر توسل روسیھ بھ سالح ھاي پنتاگون است و مي فراسوي توانائي

 .برداشتھ باشد

 اندر دست اما نكش ـ چونان امتیازي ي روسیھ در اكراین ـ زخمي كن خلھي مدا سیاست غرب در زمینھ
ادغام اوكراین در بلوك غرب خطر آوردن ناتو بھ مرزھاي روسیھ را دارد ـ كھ پاداشي .كند عمل ميپوتین

، پوتین، سوار بر موج با توجھ بھ ھمین مسالھ بود كھ. براي واشنگتن، اما خطري مھلك براي مسكو است
ھاي اوكراین  ي بخش در بقیھ الوصف، او معتصرف درآورد،  ناسیونالیسم روس، سریعا كریمھ را بھ

در فاینانشال تایمز در اواخر اوت ) اگرچھ بیش از حد گرم(اي جذاب  قطعھ. گرفتكار  تر بھ ھاي ظریف تاكتیك
 :پردازد گونھ روسیھ در اوكراین تفوق یافت مي ھاي ناتو از این كھ چھ سرخوردگي شرحبھ 

، اما در خلوت آنان راند سخن مي در انظار، ناتو از ذھنیت قرن بیستمي والدیمیر پوتین
ھاي  كنش. برد كار مي و یكمي كھ آقاي پوتین بھ  ھاي قرن بیست ترند و نگران از تاكتیك صادق

ھاي ارتباطات گسترده و وابستگي متقابل  روسیھ در اوكراین این ایده را كھ تكنولوژي
 .آورد را نشان داد بار مي بھاستثنائي مھم   نوعي موقعیتاقتصادي 

شد، نھ تنھا  طلبي و تھاجم نظامي، برخالف آن چھ تصور مي كشي، انضمام ناسیونالیسم، نسل
مند براي  اي نو و قدرت  در حال زوال نیستد، بلكھ زنده و سرحال بھ فراھم آوردن وسیلھ

" جنگ پیوندي" عنوان ناتو از این شكل جنگ بھ... اند آرائي در اوكراین و فراتر مشغول صف
كھ تھاجم نظامي فقط بخش  ھاي تخاصمي دارد اي از كنش گسترهكند، كھ اشاره بھ  یاد مي

عنوان بخشي از یك  آھنگ بھ طور ھم ھاي تخاصمي ھمواره بھ این كنش. كوچكي از آن است
 .آیند اجرا در مي بھدرازمدت  ياھداف ااستراتژي منعطف ب

خود را در ترین بیان  صریح] جنگ پیوندي[ت پین كانسا، بیني بود قابل پیشطور كھ  ھمان
، رئیس تازه Valery Gerasimovمف يس، والري گرا2013ي  در فوریھ .یافتروسیھ 

 گاشتناي  مقالھvpkي ستاد كل روسیھ، در ژورنال دفاعي روسیھ  شده تعیین

تر  حال مبھمدر نوشت جنگ و صلح، رسند،  نظر مي گویانھ بھ در بیاناتي كھ امروز پیش، او
 .اند شدن



ي گسترده از تمھیدات  استفاده" پاياند، و امروز  تغییر كرده" ھاي جنگ شیوه" نویسد مياو 
ي  گفتھ بنا بھ. درمیان است "دیگر غیرنظامياقدامات اقتصادي، اطالعاتي، انساني و سیاسي، 

و نیروھاي مسلح  عنوان ستون پنجم توانند با تھیج مردم عادي بھ او تمامي این تمھیدات مي
 35. تكمیل شوند" مخفي"

شان،  اي ھاي رسانھ ھاي آكنده از تقبیح توسط رھبران غرب و بازتاب رغم كلیشھ دقیقا كاري كھ پوتین نكرد، بھ
 1968، و بھ چكسلواكي در سال 1956فرستادن تانك بھ اكراین،مثل اتحاد شوري بھ مجارستان در سال 

ماندھي و كنترل، اطالعات، نیروھاي ویژه و مجھزكردن میلیشاي ھوادار در عوض بھ تامین فر مسكو. بود
 خاللدركھ تھاجم حكومت كیف  آن زمانفقط . ھاي سنگین در جنوب شرقي اكراین پرداخت روسیھ بھ سالح

ھاي  ھاي معمولي مجھز بھ سالح اقدام بھ استقرار گردان را داشت روسیھ خطر غلبھ بر مخالفانتابستان 
كراین ومار كردند و براي رئیس جمھور اونیروھاي حكومتي را تار ھا این گردان.كرد در اواسط اوت سنگین

دیمتري ترنین، سرپرست . نھاد كرد نگذاشتند بسي كھ پوتین سریعا پیش اي مگر مذاكره براي آتش ھیچ گزینھ
تشریح این چنین تایمز  جمھور روسیھ را براي فایننشال ي كارنگي، استراتژي رئیس  موسسھكانون مسكوي 

 : كرد

ھاي معمولي  ھاي اخیر و استقرار گردان با تشدید درگیري روسیھ در شرق اوكراین در ھفتھ
روسیھ، آقاي پوتین این پیام را براي كیف فرستاد كھ او بھ نیروھاي اوكرایني اجازه نخواھد 

 .داد كھ شورشیان ھوادار روسیھ را شكست دھند

این  و. را خاطرنشان كرد ھاي نبرد مقیاساش  با نشان دادن انگشت و نھ تمامي مشتاو "
او  ."پوشي كنند چشمپیروزي بود كھ از اغنا كننده كافي ي  اندازه بھبراي  نیروھاي اوكراینی

افزود، ھدف اصلي رئیس جمھور روسیھ این بود كھ مسكو را در موقعیتي قرار دھد كھ 
را  كیفداشتھ باشد و " افتد آن چھ در كیف اتفاق ميرویارویي جدي با ھربراي دست باال را "

 36.ھاي غربي از قبیل ناتو مانع شود از پیوستن بھ پیمان

كھ چین . اش برتري یابد"خارج نزدیك"است بر ناتو در  شدهي ضعیف شده قادر  بنا بر این حتا یك روسیھ
چنان كھ دیدیم،  كھ با آن، ھماست و سرعتي  چین  پویایي اقتصادخاطر اندازه و  این بخشا بھ. جاي خود دارد

د است كھ، مانن نیز بھ این دلیلدشواري چالش با چین اما  .ھاي نظامي خود است ر حال گسترش توانایيد
 :دایر جفبنا بھ شرح . است و نھ جھاني اي روسیھ، تمركزش مقدمتا منطقھ

چالش  بھ ھایي كھ در پیش است رد جھان در دهدا گرا در گرایاالت متحد  بر آن نیست كھچین 
گماردن یا در كارائیب و ، براي مثال، خود حضور دریایي جديتثبیت منافعي در چین . كشد

یابي  و براي دست... در عوض، چین بر آسیا تمركز كرده است.ي اروپا ندارد سرباز در قاره
چین فقط آن اندازه نیاز . با ایاالت متحد ندارد نیاز بھ رقابت دالر در برابر دالر اش بھ اھداف

. ي استراتژیك در پاسیفیك غربي الزم است بھ ھزینھ دارد كھ براي تغییر موازنھ
كشور جنگي كھ در آن ، آورند میان مي صحبت بھ "نامتقارن"از جنگ  ھاي چین استراتژیست

وارد آوردن خسارت ایط گزینند كھ شر ھا و ابزارھایي بر مي تاكتیك تر تر و كوچك ضعیف



در . ي جنگ با ایاالت متحد نیست چین آماده. د،كنن ميممكن تر را  بھ رقیب بزرگ بزرگ
 در عوض،. خشمبرانگیختن است بدون بھ اھداف سیاسي یابي پكن  دستچین واقع، ھدف 

محاسبات  تغییر تدریجيكھ طراحي شده است طوري چین نظامينیروي افزایش تدریجي 
گرفتن عملیات نظامي در ھركجاي درنظر از  ھا را  آن ،را سبب شده دھان امریكا فرمان

  37.روانھ كند اقیانوس اطلسي  آھستگي بھ پھنھ بھ، و منصرف كرده ساحل چین

 برگشت بھ مرداب

: طور موثر بھ این چالش پاسخ گوید قدرت واشنگتن نیست كھ بھ فراسوي، این تر اشاره كردیم چنان كھ پیش ھم
. گان پكن طلبي چین میان ھمسایھ ھاي نظامي و ایجاد ترس از توسعھ توانایي جدیداز طریق تركیبي از آرایش 

رفت داعش ـ سومین بحراني كھ در  پیش.توجھ و امكانات بر آسیاي شرقي استخود مستلزم تمركز این  اما
ي  چنان كھ در آخرین شماره ھم. كند با خود حمل مياین تمركز را  جلوگیري ازردیم ـ موثرا خطر آغاز برشم

نخست، شكست اشغال آنگلوـ . ي دو فاكتور است مان بحث كردیم، عروج داعش ضرورتا فرآورده نشریھ
 المالكي ي نوري امھخودكگرا و  بھ رژیم شیعي فرقھ قدرتانتقال  بھ ایاالت متحد را مجبور  ْعراقدر امریكن 

راحتي قادر بھ تصرف نخست  كھ داعش را بھ نمودتفاوت  بيبالكل چنان اقلیت عرب سني را  كھ آنكسي ، كرد
سوریھ  2011اي كھ توسط رژیم اسد در پاسخ بھ انقالب  دوم، جنگ داخلي فرقھ. كردفلوجھ و سپس موصل 

ناطق بزرگي از شرق سوریھ را بھ تصرف درآورد؛ بتواند مراه افتاد بھ داعش فضایي را داد كھ از آن  بھ
 38.شدبكبھ داخل عراق  را حمالت خود شدجا قادر  مناطقي كھ از آن

داعش در  در واقع. استقاعده اش از ال ھادي است كھ منشاء الھامگراي سني ج داعش یك سازمان فرقھ
كھ تا این گروه  2003ساختھ توسط تھاجم سال بري آشوب  در بحبوحھ .زایش یافتالقاعدھ دل النھرین از بین

شد، متخصص در  توسط وي رھبري مي 2006در سال ھا  امریكایيدست  بھكشتھ شدن ابوموسي زرقاوي 
بھ جلوگیري از تثبیت یك جنبش مقاومت  این استراتژي. ي اكثریت شیعي در عراق بود كشتارھاي وحشیانھ

ھایي بسیار متفاوت از القاعده شكل  اما داعش بھ شیوه 39.دمتحد در برابر اشغال ایاالت متحد كمك كر
 یك گروه تروریستيِ "ي  مثابھ نھ بھاش  ي اصلي در اوج قدرت جیسون بورك القاعدهبنا بھ استدالل . گرفت
ھاي  و توانایي فھم و اجراي پروژه فراگیري  پارچھ ایدئولوژي یكواحد،  يمنسجم، با رھبر مراتبيِ  سلسلھِ 
ھاي ارائھ شده از طرف  پروژهكھ بود آمیز  داري مخاطره كھ بیشتر شبیھ یك كمپاني سرمایھ ، بل"جھاني
در پي اخراجش از افغانستان . كرد مي و تامین مالي نمایندگيجھادي در اقصا نقاط دنیا را متفاوت ھاي  گروه

 برھم ماھیت نامنظم و درھم 40".ي القاعده است ایده استباقي ده القاعازكل چیزي كھ"، 2001در سال 
" نامتقارن"ھاي  جنگھاي آیندھ جنگو این كھ   ي جنگ ي آینده صحبت مد روز در بارهبا منطبق است القاعدھ

 .اند خواھد بود شده ھيد سازمان ھا ي كھ درشبكھ"نادولت"گران  كنشھا و  بین دولت

ـ در واقع پیشاپیش خود  كند را دنبال ميتبدیل شدن بھ دولت ھدف آید، داعش  اش برمي چنان كھ از اسم ھماما، 
عصركالسیك اسالمي سیاسي براي احیاي مشي است آرزوي داعش ، اما،حاكي از این.مدان را خالفت مي
یك ایدئولوژي  پودشآرزو در تمامي تار و  این. ي غرب در برابر مصائب مدرنیتھ و سلطھچونان بدیلي 

اش  ب پیروانذداعش را قادر بھ ج ،اسالمي سیاسي فراملیتي ي جامعھ اش بھ ارتجاعي است، اما نگاه یوتوپیایي



و غرب  ھھمچنین بھ برپائي دولتي نوین در مناطقي از شرق سوریداعش . از كشورھاي زیادي كرده است
داري و كنترل  ھاي بسیار مدرن حساب عراق كھ تحت كنترل دارد، جایي كھ در حال توسعھ دادن سیستم

ھا در ازاي پول و پول در ازاي  از آزادسازي گروگان. بوروكراتیك است، رسمیت بخشیده است
لیات ماھانھ از دالر ما 2درخواست كردن : تر است منابع درآمدي مرسومایجاد كردن در حال ،داعش حمایت
ي  كنترل منطقھ ،ي رقا در سال گذشتھ با محاصره. ھاي خدمات ي ھزینھ آغازكردن بھ مطالبھداران و  مغازه

 قاز قاچا اي در حال گسترش برداري از شبكھ اكنون در حال بھرهداعش  .نفتي شرق سوریھ نصیب داعش شد
بشكھ نفت  80,000روزانھ چیزي حدود ، تركیھ و ایران است و عراقدر طول مرزھاي زمیني سوریھ، 

ي  مثابھ بھخودي خود  بھدولت را  برخي از متفكران بورژوا، كھ تعدادشان ھم كم نیست،41.رساند فروش مي بھ
. كنند ھایشان پول پرداخت مي اند، كھ در آن صاحبان دارایي در ازاي امنیت شخصي و دارایي دیده يباج سیبیل

ھاي اولیھ مبني  گزارش. دارداین بده و بستان  درك درستي ازداعش رسد كھ مينظر  بھاز منظر ھمین نگاه، 
ھا تحت حكومت  بانك: از آب درآمدھاي موصل را دزدیده بود نادرست  ھاي بانك بر این كھ داعش گاوصندوق

 .ندا هجھادي تعطیل نشد

با دو تضاد  ،اما،استراتژي او. این پیش ـ دولت را داده است" تنزل مقام و سرانجام نابودي"حال اوباما قول 
 ھاي خارجي امریكا تعھداش در پایان دادن بھ جنگھاي كوچكي از بخشنخست حفظ . بنیاني رو بھ رو است

دادن داعش صرفا محدود بھ نیروي ھوایي  تحد در شكستاوباما قول داده است كھ مشاركت ایاالت م. ست
 اش مستلزم وجود شكستدگي موثر برخوردار است كھ اما داعش از تحرك باال و نیروي جنگن. خواھد بود

سرباز ایاالت متحد را بھ عراق گسیل كرده  1200در واقع، اوباما پیشاپیش نزدیك بھ . ستنیروھاي زمیني 
 ماموریت نیروھاي زمیني اعزام شده. اعالم نموده است سپتامبر 10در رانیز  نفر دیگر 475و اعزام 

در  درگیري امریكا در جنگ زمینيبا داند كھ  است، اما ھر كس مياعالم شده بھ ارتش عراق " مشاوره"
 .نیز آغاز شد "مشاوران"ي  یابنده فرستادن تعداد افزایش ،شد شروعكھ با جان كندي  ،ویتنام

از استثنا قائل شدن در  ،ساي ستاد مشترك ایاالت متحد، بیش از یك مناسبتاژنرال مارتین ِدمپسي، صدر رو
یك روزنامھ نگار اي با  در مصاحبھسپتامبر او  25در . نیروي زمیني امریكا بھ عراق امتناع كردبرگشت 

نیروي ست، در وضعیتي، توصیھ كنم كھ ما نیازمند گسیل گوئید كھ من ممكن ابر آنید كھباگر شما : "گفت
 اگرچھ." نیز مطلقا است من در این مورد، پاسخ ھستیم] با دولت اسالمي[ زمیني براي رو در رویي 

ھا و  متشكل از عراقي" نیرویيتواند  مي" نیروي ایدآل.""نباید امریكایي باشداین نیرو اما : "عجوالنھ ادامھ داد
 42. باشد" رو سوریھ كردھا و اپوزیسیون میانھ

بھ دومین خود  كننده تحت رھبري ایاالت متحد ـ حل براي نخستین تضاد ـ ائتالفي از كشورھاي مداخلھ این راه
ھاي عضو ناتو كھ  از بریتانیا و دیگر دولتتواند  نمي نیروھاي زمینياین از قرار معلوم . شود تضاد منتھي مي

 منطقھاما . ھا باید از خود منطقھ باشند آنناگزیرا .باشدشان ھستند  ھاي دفاعي جدیت در حال قطع بودجھ بھ
در مصر و ضدانقالب ، با تامین حمایتي جدي از ھاي خلیجي كشور سرمایھ. یاسي استباتالقي از مشكالت س

عربستان سعودي و دیگر  43.لحاظ اقتصادي تحت سلطھ دارد شرق عربي را بھ در حال حاضر، سوریھ
با : اي بازي كردند فرقھ ھاي خلیج نقش خود را در تغییر شكل انقالب سوریھ بھ یك جنگ داخلي دولت

باید (  شان فرصتي براي تقویت قدرت عربي سني در منطقھ علیھ رقاباي شیعيي  مثابھ بھنزاع شمردن  غنیمت



و رژیم او در پیوندي نزدیك با  استتعلق ماي از شیعھ است  ي علوي كھ شعبھ اسد بھ فرقھخاطر داشت كھ  بھ
در ام سرانجشدسوریھ سرازیر در جنگ  بھھا  آنتوسط ھایي كھ  تر پول و اسلحھ بیش. )قرار داردرژیم ایران 
مضافا،  .رسمي القاعده، قرار گرفت خویشاوندان، از هجبھھ النصرھاي جھادي از قبیل داعش یا  دستان گروه

ناب از اسالم، كھ القاعده و  فوق ـتفسیري  با ،است گري وھابيبرگرفتھ ازمشروعیت پادشاھي سعودي 
 .اند از آن ملھم اش نیز منشعبات

ا بیش از آن آمیختھ بھا  ھاي خلیج در كارزار ھوایي علیھ داعش ـ آن رغم درگیري دولت بنا بر این ـ بھ
، داراي ورا قدرت در حال عروج منطقھتركیھ، متص. ھا حساب كرد ھستند كھ بشود روي آن  نیروھاي جھادي
كھ ارتش عراق بتواند این فاصلھ این ایده . كند داعش مردد مي ي بارهكھ آن را نیز در است وضعیتي پیچیده 
 چنین اشغال، آن چیزي شد كھ یكي از وزراي پیشین عراقتحت  ،رژیم عراق. آور است را پر كند خنده

ا بر این بن: رخنھ كرده استعراق فساد در ارتش  44". حكومت مبتال بھ جنون دزدي نھادي شده: "شنامید
 ، كھرا در دستان جنگندگان داعشيِ نخست فلوجھ و سپس موصل ارتش عراق ھیچ جاي تعجب نیست كھ

شده توسط ایاالت  تامینھا و خودروھاي جدید  سالحرھا كرد، و با انگیزھبود، تر اما سخت  مراتب پائین بھ
كردگان بھ  یكي از پشت ي آزاد سوریھ،"رو میانھ"ارتش  ي در باره و اما .متحد را براي فاتحان باقي گذاشت

نشست شوراي نظامي ارتش آزاد سوریھ بدون استثنا از نمایندگان سعودي، امارات "عي است كھ داعش مد
 ھاي اطالعاتي اردن و قطر، و نیز افسران اطالعاتي ایاالت متحد، بریتانیا و فرانسھ متحد عربي، سرویس

تر بودند، اما  اصیلھاي محلي كھ از شورش اولیھ پدید آمدند معرف نیروھاي مردمي  كمیتھ 45".شد تشكیل مي
كنار گذاشتھ  ، از ارتش آزاد سوریھبا توسل بھ نیروي نظاميھا  توسط جھادي،ي عمل صحنھدر این نیروھا 

 .ندشده بود

داند كھ  ھایش ترجیح مي نیرو. رژیم اسد با داعش مبھم بوده است  روابط. است رژیم اسد ماند آن چھ باقي مي
. كردند شان را بر جناح سكوالرتر انقالب متمركز مي ھا اجتناب كنند، بنا بر این حمالت از جنگیدن با جھادي

بھ موضوع  نسبتاز نزدیك مستقل كھ  ي چندین منبع بنا بھ گفتھ" ،، داعشفایننشال تمایمزي  گفتھ بھمضافا، 
رژیم در برخي از شھرھاي گوید  یكي از مقامات اطالعاتي غرب مي. فروشد ، بھ رژیم اسد نفت ميندا آگاه

اما بحران ایجاد شده  46".’ددار ھا را روشن نگھ مي چراغ‘ھاي نفت  در عوض بشكھ تحت كنترل داعش
برخي .بودن منطبق است" تروریسمجنگ با "توسط سقوط موصل كامال بر ادعاھاي اسد براي در خط مقدم 

ریزي سیاست  الت متحد ـ براي مثل، ریچارد ھاس، سرپرست برنامھافكران صاحب نام سیاست ای روشن
امریكا در وزارت خارجھ در دوران بوش جوان، و فلیپ بابیت، كھ ارتباطاتي با حزب دموكرات دارد ـ 

چنان كھ گام  گرایانھ است، ھم این منطقي واقع 47.تنداكنون از مدافعان اتحاد تاكتیكي با اسد علیھ داعش ھس
عربستان ھمبھ خشمگین شدن  تواند اما این مي. گرایانھ است كاري با حامیان اسد در تھران واقع تر براي ھم بلند

در برابر دنیاي ھا  از سني اش بر ادعاي داعش مبني بر دفاعھم ، و بینجامدنشینان خلیج  سعود و دیگر شیخ
 .ُمھر تائید بكوبد و غیرقابل تحملفانھ غیرمنص

اي از  ، جایي كھ با مجموعھاست ایاالت متحد در حال كشیده شدن بھ درگیري نظامي در خاورمیانھ نبنا بر ای
داشتن وضعیت  سرپا نگھ ي اش متوجھ تالشدر چنین وضعیتي . ھاي شدیدا نامطلوب رو در رو است گزینھ

وضعیت موجود . شده در حال ترك برداشتن است ھاي داخلي انباشت تنش بار موجود منطقھ است كھ زیر



اولین نزاع از (آخرین تھاجم اسرائیل بھ غزه . شان فلسطینیان ھستند آشكارترینقربانیان بسیاري دارد، كھ 
دولت  بود كھ ي مداوماي از جنگ پارهسادگي  بھدر واقعیت امر) ھاي برشمرده شده در آغاز این مقالھ نزاع

اگر چھ . راه انداخت برداري فلسطینیان بھ ي اموال و فرمان بھ منظور تداوم بخشیدن بھ مصادره صھیونیستي
ھاي دفاعي  ھایي كھ نیروي ي سالح ایاالت متحد حمایت ھمیشگي خود از اسرائیل را حفظ كرد ـ با عرضھ

. تھاجمات روبھ افزایش استكار بردند ـ ولي قیمت این  یان بھئیل بدون تمایز در قصابي غیرنظاماسرا
گیر  بھ غزه غافلشان  آخرین حمالتنسبت بھ زمانھاي نظامي حماس  نوآوري ازنیروھاي دفاعي اسرائیل 

جویان  امي و تجھیزات جنگشان و آموزش نظ ي استحفاظي ھاي زیر حوزه از پیچیدگي تونل ویژه بھ ،شدند
چنان كھ مزیت نظامي  اما، ھم.راه داشت ھم براي نیروھاي اسرائیلیبھ تر از قبل تلفات بسیار بیش حماس كھ

بست ساختاري منبعث از وابستگي امنیت  رفتي از بن رود، ھیچ راه برن گي فرسایش مي آھستھ اسرائیل بھ
 .اسرائیل بھ سركوب فلسطینیان وجود ندارد

ھاي موجود  ھمان علت. تا رواني و سیاليخوردگي است  گرهتر حاكي از  بیش اندازْ  چشماي،  مقیاس منطقھ در
ثبات انداختھ   ھاي عرب را از ھاي عربي ـ تمامي رژیم عراق و انقالببار  فاجعھعروج داعشـ تھاجم  سدر پ
. است بھ نیروي نظامي متوسل شده اش، اكنون براي منجمدكردن این ریزش دائمي اوباما، مانند سلف. است

ي جدید بدون تردید منجر بھ  مداخلھ كرد، اما، رويدر این . شود موفق نمي محتمالایم،  چنان كھ دیده او،ھم
تر شدن داعش  تر شدن و نھ ضعیف احتمال زیاد بھ قوي خواھد شد، و بھخسارات انساني و سیاسي زیادي 

بھ  ابتكار عمل را ،ر، قلب جھان عربدر مص ویژه ھو ب ،ھاي نیروھاي ضدانقالبي موفقیت. خواھد انجامید
در .ـ داده است ، داعشروز نماید ـ ایاالت متحد، اسرائیل، عربستان سعوديبُ  ارتجاع ـدر ھر شكلي كھ

اي در عراق و سوریھ، اختناق ضدانقالب  ھاي فرقھ قتل و عام باران غزه توسط نیروھاي دفاعي اسرائیل، بمب
تصاویري انضمامي از بربریسمي ایاالت متحد ما شاھد  توسط  شده و در كارزار ھوایي ھماھنگ ،در مصر

این تا حد . بیني كرد كھ انسان را در غیاب انقالب سوسیالیستي خواھد بلعید ھستیم كھ روزا لوكزامبورگ پیش
 .زیادي بھ یك موج جدید انقالبي بستگي دارد

آورند ـ  ال ميدنب بھھاي نظامي  باران اوباما ـ و ھر آن چھ دیگر كنش با كارزار بمبمخالفت براي انقالبیون، 
گسترش ناتو در اروپاي مركزي و شرقي نیز  در برابرما، البتھ كھ باید . (باشدروشن و سرراست باید 

شرایط از در برابراخیر ایاالت متحد در خاورمیانھ  گري مداخلھكھ آگاه شود  باید اپوزیسیون اما این ) .یستیمبا
مقیاس كھ از پایان جنگ آن در ھایي  ، رقابتگیرد مي صورتامپریالیستي  ـ بینا ھاي رقابت ي سرگرفتھ شده

مخالفت با امپریالیسم نھ صرفا مستلزمجنگ سرد ضدامپریالیسم در خالل دوران .سرد دیده نشده است
اش و اذعان بھ این كھ آن نیز مطابق منطق  ھاي رقیب كھ مستلزم امتناع از بزك كردن كنش بود، بل "خودمان"

گرفتن این كھ امروز ما درنظر ھمین برخورد امروز الزام آور است، با . د نیز بودكن امپریالیستي عمل مي
اگر . ترین وضوح است شرقي داراي بیشدر آسیاي  نوع رقابت این. چند قطبي ھستیم بینادولتيشاھد رقابت 

از سوي اي جدي  ھاي منطقھ چنان تنھا قدرت جھاني است، اما با چالش چھ در سطح جھاني، ایاالت متحد ھم
شان  آلمان و ژاپن ادعاي اخیرا ھم روسیھ و چین رو بھ رو است، و این در حالي است كھ درون بلوك غرب

 .شود مي



براي رقباي امریكا قائل شویم، سرنخ " رو پیش"اگر ما نقشي . این پیچیدگي یك كنش آكادمیك نیستفھم 
ھا و نھ طبقات  جھان تضاد بین دولتتضاد اصلي در و براي ما . دھیم ي طبقاتي را از دست مي مبارزه

 در وابستگيشان،  ھاي واقعي بر سر منافع فراسوي نزاع، اصليداري  ھاي سرمایھ تمامي دولتاما، . شود مي
دریافتند، نقد سیستم  1914خوبي در  چنان كھ لنین و لوكزامبورگ بھ ھم. ھستند سان یكبھ استثمار كار مزدي، 

 . راي متحد كردن كارگران علیھ سرمایھ، یك ابزار سیاسي ضروري استامپریالیستي، ب

 ھا یادداشت
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