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 مترجمان: فرید صابری و سینا شیبانی

 

 مقدمۀ مترجم

نوشته است و  2017متن کنونی را کالینکوس در مارس سال 

به چاپ « المللیسوسیالیسم بین»فصلنامۀ  154ی در شماره

پرداز و متفکر برجستۀ چپ رسیده است. کالینکوس نظریه

اش از گیری خالقانهبریتانیایی است که به ویژه با بهره

شناسی رئالیسم انتقادی فلسفه علم ایمره الکاتوش و هستی

روی باسکار توانسته است بازتفسیری علمی، منسجم و 

های فلسفی نوآورانه از مارکسیسم  در میان همۀ خوانش

مارکسیستی، ارائه دهد. در این مقاله او کوشیده -پست

با تحلیل انضمامی وضعیت سیاسی و اقتصادی کنونی است 

ها و مکانیزم فروپاشی نظم نئولیبرال را جهان نشانه

نمایش دهد. و در این اثنا بصیرت های تئوریک کلیدی 

« فرایند انباشت سرمایه»و « دولت کاپیتالیستی»درباره 

دهد و در نتیجه استراتژی و تاکتیک راستین  به دست می

با چنین وضعیت بحرانی را ترسیم کند. برای مواجهه 

کالینکوس که از همان آغاز مخالف با تصویرپردازی 

مایه مرسوم از نئولیبرالیسم بود، اکنون قالبی و تهی

های فروپاشی این نظم را واکاوی با تیزبینی نشانه

ایم تا آنجا که مقدور کند. در ترجمۀ این متن کوشیدهمی

احات تخصصی را در پانوشت است اسامی خاص و برخی اصطال

ها افزودۀ توضیح دهیم. تمام مطالب آمده داخل کروشه

 مترجمان است.

***** 
در این میان که کاپیتالیسم جهانی گرفتار عدم 

هاست، برخی چیزها روشن است. اولین چیز شیوۀ قطعیت

مطلقًا متکبرانۀ اعمال قدرت توسط طبقات احاکم غربی 

ل امتناع از پذیرش مشروعیت است. یک خصلت عصر نئولیبرا



های کوچک در سیاست و تعارض منافع، احتی در میان  تفاوت

خود طبقات احاکم است. نافرمانان یا به زور به درون 

سرنوشت یونان تحت –اند مشی ]مشروع[ بازگردانده شدهخط

اند مثل روسیۀ یا طرد شده -بخت سریزااحکومت نگون

 والدیمیر پوتین.

را  ت بیشتری دارد. پوتین قدرت روسیهمثال روسیه اهمی

جا منافع بلندمدت دارد، در دو منطقه که مسکو در آن

اکراین و سوریه، به کار بسته است، یعنی مناطقی که 

ایاالت متحده یا نفوذ موثری نداشته )اوکراین( یا 

ای بوده است )سوریه(. این ایده مشغول بازی محتاطانه

های آغازین  یک دهندۀ فازشده نشانکه برخوردهای احاصل

تازه است، مضحک است، هم بخاطر پیکربندی « جنگ سرد»

عمیقًا متفاوت قدرت نسبت به پیکربندی دوران پس از 

جهانی دوم و هم بخاطر شکاف عظیمی که اکنون میان جنگ

های اقتصادی و نظامی آمریکا و روسیه وجود ظرفیت

 (1دارد.)

های سیاسی ها و بحثنهتورم مسئلۀ تهدید روسیه در رسا

آتالنتیک -میلی جبهۀ امپریالیستی یوروای از بینشانه

هایش است. ها از برنامهترین نافرمانیبه تحمل احتی کوچک

های روسی دونالد بنابراین خشم و نارضایتی از ارتباط

اش در میان ارکان این جبهه در ترامپ و مشاوران

اگر چه –بود  هردوسوی اقیانوس اطلس  نسبتًا واقعی

البته، این ایده نیز که شکست هیالری کلینتون بخاطر 

بخش ای نجاتدهندۀ بهانهبود نشان KGBکار اجیرشدگان  

 آبروی او و احزب دموکرات است.

 سازی؟واشنگتن علیه جهانی

دوم اینکه چه خوششان بیاید یا نه، جبهۀ همۀ آنها در 

ترامپ به  احال فروپاشی است. تالش برای توضیح پیروزی

ها به آنچه طارق علی ی روسی فتنهعنوان نتیجه

دهد که نامیده است اجازه می« روان رادیکالمیانه»

یا –داری نئولیبرال کامالً خوب است بگویند احال سرمایه

بود اگر آن پرتقال مبتذل ]ترامپ[ کاخ دست کم خوب می

 که مگان ترودل( چنان2کرد.)سفید را برای خود غصب نمی



است، این در یک مقالۀ دیگر در همین شماره نشان داده

افتد این یک خودفریبی صرف است. آنچه دارد اتفاق می

است که طبقات احاکم غربی در احال احاضر از شروع فرایند 

سال نئولیبرالیسم و نزدیک  40سیاسی « بازپرداخت دیون»

برند. جای تاسف دارد سال بحران اقتصادی رنج می 10به 

اکنون بزرگترین ذینفع این مسئله، ماجراجویان و که ت

اند. به هراحال این ماجرا راستی بودهریاکاران دست

آور تخطئه شود بلکه باید نباید به عنوان تصادفی تاسف

همچون دردنشانی دیده شود احاکی بر اینکه سیستم چقدر 

 (3شود.)دارد وابسته به تصادف می

هراسی طر شکست اسالمنخبگان اروپایی که نفس رااحتی بخا

اند امیدوارند به رهبری گریت وایلدر کشیده PVV 1احزب

که بتوانند در انتخابات هلند که در اواسط ماه مارس 

شود به موفقیت دست یابند به این امید که برگذار می

تواند عقب می« موج پوپولیسم»این امر نشان دهد که 

بنشیند. اما هر اتفاقی هم در انتخابات ریاست جمهوری 

فرانسه در اواخر ماه آوریل/اوایل ماه می یا در 

انتخابات فدرال آلمان بیافتد، باز هم ظهور ترامپ یک 

کننده است. پری اندرسن به نحوی ثباترخداد عمیقًا بی

های[ دولت جدید ]ترامپ[ را چنین گیریتحقیرآمیز ]جهت

 کند:خالصه می

که به عنوان رئیس جمهور بدون هیچ ترامپ، پس از آن»

خواه  یا هیچ شکل از پیوند پیشینی با احزب جمهوری

تجربه سیاسی انتخاب شد، تقریبًا ناگزیر بود دولتی را 

سرکار بیاورد که که برخالف بیشتر چیزهایی که در 

کرد. دولتی که از های تبلیغاتی گفته بود عمل میکمپین

ای سیاستمداران ها و عدهران و تاجران، ژنرالبانکدا

ای کاریکاتورگونه را گرفت تا کابینهراستی کمک می-دست

 (4«.)شکل دهد

ها و تاجران درست است که ترامپ کابینۀ خود را ژنرال

با وجود اینکه در جاهایی مقابل وال –پر کرده است 

                                                           

 احزب دست راستی و ناسیونالیست هلندی1 



 استریت  قرار گرفته  اما به ویژه با بانکداران سابق

شود دو عنصر را در گلدمن ساکس مهربان بوده است. می

ریگانیسم و –ترکیب ایدئولوژیک دولت ترامپ مشخص کرد 

گرایانه. ریگانیسم راستگرایی پوپولیستی و نژادپرست

ها و زدایی، کاهش مالیاتدر این بستر به معنای مقرارت

های نظامی بیشتر است. تمام این کارها به مذاق بودجه

خواه و بازارهای مالی خوش ی مختلف احزب جمهوریهابخش

آید. در این افق است که ترامپ به بیزنس ثروتی می

 رساند.خواهد بخشید که سهام را به سطوح رکورد زنی می

گرایی نژادپرستانه و پوپولیستی  یک مسئلۀ دیگر راست

ترین نمایندۀ این جناح در کاخ سفید استفان است. مهم

و  Breitbart Newsافراطی سایت راستسابق وببنون است)رئیس 

اکنون استراتژیست اصلی ترامپ(. بعد از آنکه او به 

عنوان عضو کمیتۀ مهم شورای امنیت منصوب شد قدرت 

اش تقویت شد در احالی که  رئیس ستاد کارکنان و سیاسی

متصدی سازمان اطالعات ملی برای این مقام در نظر گرفته 

ژانویه، جایگاه   20تحلیف در تاریخ  نشدند. پس از مراسم

ای به کمک دستورات اجرایی اعتبار بنون به طرز گسترده

ترین آن ممنوعیت ورود شهروندان بیشتری یافت که مهم

 های مسلمان است.هفت کشور با اکثریت

 2بنون در سخنرانی جالب توجهی که در واتیکان تمام جهان

های رواحی بنیاد:» ایراد شد، اعالم کرد که 2014در سال 

با دو گرایش کاپیتالیسم )یعنی « و اخالقی اساسی مسیحیت

شکل روسی و چینی کاپیتالیسم با پشتیبانی دولت( 

]و « لیبرترین»فرسایش یافته است و کاپیتالیسم 

همانگونه که مارکس گفته است –بازارآزادی[ نیز که 

ها را بدل به کاال واقعًا به نظر می رسد که انسان»

زده میکند و تقریباً از آنها کند و واقعاً آنها را شییم

ها را همانطور که سکوالریسم این  بنیاد -«جویدبهره می

ما »به خطر انداخته است، آن هم درست در زمانی که 

                                                           

کنایه طنزآمیز کالینکوس که با تداعی امپراطوری مقدس روم منظورش پایتخت امپراطوری 2 

 مسیحیت شده است آمریکایی است که ظاهرًا احامی



اکنون در آستانۀ یک جنگ جهانی با فاشیسم اسالمی 

 (6«.)هستیم

راست های بنون قویًا شبیه به نژادگرایان و پوپولیست

اروپا است. سخنرانی واتیکان او احاوی چند ارجاع 

های او بیشتر بود. اما سیاست 3UKIPتاییدآمیز به احزب 

های ماری لوپن از جبهۀ ملی فرانسه است شبیه به سیاست

. بنون در سازیجهانیپرستی ضدعالوۀ میهن-هراسی به اسالم–

ه یک احضور عمومی نادر از زمان مراسم تحلیف ترامپ ب

را به عنوان یکی از سه « ناسیونالیسم اقتصادی»بعد، 

های سودجو و رسانه»های دولت نام برد و پایۀ سیاست

کار آشکارا در تضاد با دستور»را که « گراجهانی

محکوم « هایی همچون دونالد ترامپ هستندناسیونالیست

( و روشن است که ترامپ در این باره کامالً با 7کرد.)

اش در . رئیس جمهور جدید که در سخنرانیاوموافق است

 فلوریدا اعالم کرد:

خواهند کنترل کشورشان را پس بگیرند. مردم می»

شان را پس خواهند کنترل زندگی خودشان و خانوادهمی

ملت همچنان بهترین مدل -بگیرند.)تشویق احضار( دولت

برای سعادت انسانی است و ملت آمریکا همچنان بزرگترین 

ادی، رهایی و عدالت  بر روی زمین خدا باقی سمبول آز

خواهد ماند.)تشویق احضار( زدودن مرزهای ملی به مردم 

های دهد. این کار بنیادامنیت و رفاه بیشتری نمی

اندازد و خوشبختی را از بین دموکراسی را به خطر می

دهیم. آن به برد. ما داریم این امور را از دست میمی

بسیار خوب به نفع خودشان کار  اصطالح نخبگان جهانی

های شاغل را با دستمزدهای اندک اند، اما خانوادهکرده

اند... هجده سال پیش بسیاری از به احال خود رها کرده

شما که اکنون در اینجا احضور دارید پول بیشتری از 

آوردید نسبت به پولی که االن دارید داشتن یک شغل در می

 ید.)تشویق احضار(آوربا دو یا سه شغل در می

ایم که هیچ وقت تمام ههایی دیدبه جای صلح، ما جنگ

گاه رفع رسد هیچشوند و تعارضاتی که به نظر نمینمی

                                                           

 احزب مستقل بریتانیا که یک احزب پوپولیست دست راستی است3 



جنگیم که پیروز شوییم. ما ]فقط[ در شوند. ما نمی

جنگیم. ما دیگر پیروز های به لحاظ سیاسی درست میجنگ

ر هیچ کدام شویم. ما دشویم. ما در تجارت پیروز نمینمی

هایمان پیروز نمی شویم. قرار است های تواناییاز احوزه

ما دوباره شروع به پیروز شدن کنیم، به من اعتماد 

 (8کنید)تشویق احضار(. )

مورخانی همچون، چارلی لدرمن و برندان سیمز، هشدار 

 اند:داده

ای مربوط به نباید فکر کنیم که این امر فقط مسئله»

[ است. اول بخاطر اینکه ترامپ این پردازی ]ترامپلفظ

ها و سال در نوشته 30ها را برای بیشتر از احرف

طلب نیست. هایش گفته است. او صرفًا یک فرصتمصااحبه

ثانیًا بخاطر آنکه ترامپ از ادغام دو سنت سیاسی 

آمریکایی که برای مدتی طوالنی نهفته بودند اما اکنون  

ها توسل ی از این سنتاند، برخاسته است:  یکآشکار شده

انسان »پرده اندرو جکسون)رئیس جمهور آمریکا( به بی

در اوایل قرن نوزدهم و دیگری انزواگرایی « نوعی

کارانه بود که منجر به قوانین گرایی محافظهاحمایت

شد.  1930در دهۀ 5و چارلز لیندبرگ 4هاولی-تعرفه اسموت

از جنگ های آمریکا ترامپ، برخالف تک تک رئیس جمهور

جهانی دوم به بعد چه جمهوری خواه و چه دموکرات )از 

المللی را رد جمله جورج دبلیو بوش(، نظم لیبرال بین

 کند.می

شک، اقتصاد در هستۀ مرکزی شورش ترامپ علیه این نظم بی

قرار دارد. ااحیای اقتصاد آمریکا برای دوباره عظمت 

ه احیاتی دادن  به آمریکا ضروری است. و برای این پروژ

های تجارت بازبینی کند. ترامپ قانع است که در شیوه

شده است که آمریکا دارد از گرفتن معامالت خام، 

                                                           

گرا در های سخت احمایتنام های یک سناتور و نماینده کنگر که در تصویب قوانین تعرفه4 

 اند و اکنون این قانون به نام آنها شناخته شده است.نقش اساسی داشته 1930دهه 

عرض اقیانوس اطلس را با هواپیما  1930خلبان آمریکایی که برای نخستین بار در دهه 5 

  پیمود و در پاریس فرود آمد.



اش بلکه آور نه تنها از سمت دشمنانجانبه یا زیانیک

 (9«.)بینداش، آسیب میاحتی دوستان

ای بغرنج اکنون، این مسئلۀ شورش ترامپ واقعًا مسئله

به خاطر  1940المللی از دهۀ ل بیناست چرا که نظم لیبرا

خدمت به منافع کاپیتالیسم آمریکایی توسط ایالت متحده 

( اما همان طور که لیدمن و سیمز 10ساخته و احفظ شد.)

به طرز مداومی احرفش  1980دهند ترامپ از دهه نشان می

این  بوده است که این نظم علیه منافع ملی آمریکا 

ن آلمان، ژاپن و عربستان است، مخصوصًا به متحدانی چو

ای از رساند تا به طرز غیرمنصفانهسعودی سود می

های نظامی آمریکا استفاده کنند. یکی بازارها و بازو

های دولت او هدف قرار دادن سیستم تجاری چند پایه

جانبه است. برای همین بنون، بیرون رفتن سریع ترامپ 

ده دولت ای با یازاز معاهدۀ ترانس پاسفیک )معاهده

گونه توصیف پیرامون اقیانوس آرام(، این-آسیایی

 کند:می

ها در تاریخ مدرن آمریکا...که ترین جنبشیکی از مهم»

مان ای بیرون کشید و اجازه داد احاکمیتما را از معاهده

اصلی های جریانبه خودمان، یعنی مردم، بازگردد. رسانه

رایزنی با فهمند، اما ما پیشاپیش مشغول این را نمی

کنگره هستیم. بعضی افراد شروع به فکر کردن به تعداد 

–اند زیاد روابط عالی، نوآورانه و دو جانبه کرده

تجارت دو جانبه همراه با اشخاصی که که دوباره آمریکا 

دهند و شروع به را در مقام یک ملت تاجر منصف قرار می

ال ، های باکنند. ارزش افزودههای جدید میایجاد شغل

ی آمریکا باز های تولیدی، به ایالت متحدهشغل

 (11«.)گرددمی

پروایانۀ بی« اولویت با آمریکاست»ترامپ در سخنرانی 

محافظت منجر به رونق و قدرت »اش وعده داد که:افتتااحیه

داری ( استیون موشن، وزیر خزانه12«.)بزرگی خواهد شد

را  G20ی آمریکا، بر همین اساس در دیدار وزرای دارای

بادن آلمان در میانۀ ماه مارس آنها را -در شهر بادن

با همۀ اشکال »که از اینکه تعهدی مبنی بر این



« گرایی ]از اقتصاد داخلی[ مخالفت کنندمحافظت

( این کار شبیه آن است که پاپ 13بپذیرند، منع کرد.)

اصل مقدس بکارت مادر مسیح را زیر سوال ببرد. این 

های حده را بالقوه در تعارض با غولچرخش ایاالت مت

نه تنها چین که –تولیدی و صاداراتی قرار داده است 

اش بارها به آن احمله های انتخاباتیترامپ در کمپین

 6اشکرده بود بلکه همچنین آلمان  که مازاد احساب جاری

( اخیرًا بزرگترین 2015درصد درآمد ملی در سال  8.5)

 مقدار در جهان است.

بنابراین پیتر ناوارو، رئیس شورای ملی تجارت تازه 

ای با فایننشال تایمز که تاسیس ترامپ، در مصااحبه

ای  و های تجاری بزرگ منطقهدربارۀ افق دیگر معاهده

( بین TTIPگذاری )اتالنتیک  تجارت و سرمایهمعاهدۀ ترانس

» کند آمریکا و اتحادیۀ اروپا بود، به آلمان احمله می

استثمار دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا  که به

های آلمانی ضمنی" اش، که به شدت دهد با "مارکادامه می

ارزش هستند. عدم توازن ساختاری تجارت آلمان در بی

نسبت با بقیۀ اتحادیۀ اروپا و ایالت متحده به 

ناهمگونی )تکثر( اقتصادی بیشتری در اتحادیه اروپا و 

زند  این یک قرار داد چند امن می، د7ERGOدر شبکۀ 

 «.است در هیئتی دوجانبه جانبه

 ادامۀ مصااحبۀ فاینانشال تایمز چنین است:

های تجاری دولت آقای ناوارو گفتند که یکی از اولویت» 

المللی های عرضۀ بینسازی زنجیرهگشایی و باز ملیگره

ملیتی آمریکا بر آن های چنداست که بسیاری از شرکت

های کی است، هدف از این کار تامین داخلی یکی از ستونمت

اقتصاد آمریکایی »اقتصاد مدرن جهانی است. وی گفت:

فاقد سود طوالنی مدت است و در احال احاضر فقط داریم 

ها را پا بر جا نگه های بزرگ ]توخالی[ کارخانهجعبه

کردن داریم، یعنی در وضعیتی که ما اکنون در احال جمع

ریکایی هستیم که شامل عناصر خارجی هستند. محصوالت آم
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ی ما نیاز داریم که تمام آن عناصر را در یک زنجیره

عرضۀ داخلی  قدرتمند تولید کنیم که باعث رشد مشاغل 

 (14«)شودو دستمزدها می

ای بسیار با اهمیت است. بر اساس باز هم این مسئله

بًا کنفرانس سازمان ملل با موضوع تجارت و توسعه، تقری

درصد تجارت جهانی )بر احسب صادرات ناخالص( در پیوند  80

( TNCها فراملیتی)المللی تولید شرکتهای بینبا شبکه

هستند، احال این امر چه از رهگذر تجارت درون شرکتی 

]بین شرکت مادر و شعبات خارجی دیگر[ اتفاق بیافتند 

المللی که های غیربرابر تولید بینیعنی از طریق  شکل

مجوز و احق رای    8ز جمله شامل تولیدی های قراردادیا

دادن اتفاق بیافتد چه از طریق معامالتی با طرفین 

( 15گیرد.)را در بر می TNCکم یک شرکت مستقل که دست

های اقتصاد مدرن زنجیرۀ عرضۀ جهانی واقعاً یکی از ستون

ی را های تولیدهای ایاالت متحده شبکهشرکتجهانی است. 

اند که نفوذشان تا فراسوی مرزها به مکزیک توسعه داده

)کشوری که یکی دیگر از اهداف ترامپ است(  و فرای 

کند. اقیانوس آرام، به چین هم توسعه پیدا می

نه تنها  2000دهی کاپیتالیسم آلمانی در دهه بازسازمان

ها بلکه همچنین شامل انتشار ددربرگیرندۀ کاهش دستمز

های جغرافیایی امکانات تولیدی نیز بود تا از احوضچه

کار ارزان اما ماهر اروپای مرکزی و شرقی بهره نیروی

االصل متکی بر زنجیرۀ بریتانیایی TNCهای بجوید. و شرکت

 عرضه در فراسوی کانال هستند.

ط سازی زنجیرۀ عرضه که توسیکی از ابزارهای بازملی

خواهان کنگره ارائه شده است وضع دولت ترامپ و جمهوری

است  در احالی که صادرکنندگان ایاالت  مالیات بر واردات

ها معاف خواهند بود. کمیسیون متحده از این مالیات

ها با تهدید به پیگرد قانونی کردن اروپایی به این بحث

آمریکا در سازمان تجارت جهانی  واکنش نشان داده است 

های مرزی بیشتری اعمال شود. اگر قرار باشد مالیات

                                                           

ی از قطعات مورد نیازش را تامین بندد که برخشرکتی که با شرکت دیگری قرار داد می8

 کند



وزیر اقتصاد آلمان، بریگته تسیپریس از این تهدید 

ها من به دادگاه» پشتیبانی کرده است و اعالم کرده است:

ای که چکیدۀ ذهنیت احقوقی نخبگان گفته«. کنماطمینان می

( اگر ایاالت متحده دچار چنین 16سیاسی آلمان است.)

بیلیون دالر از تالفی  358ود، ممکن است سالی مشکلی ش

پایین های آشکارا دستتجاری آسیب ببیند.احتی با معیار

مندی سیاسی که اتحادیه اروپا از خود نشان داده هوش

]تهدید کردن آمریکا[ یک ایدۀ ااحمقانه  است، این ایده

های آمریکا نه احتی یک از رئیس جمهوراست. چرا که هیچ

گرایی المللاداری باراک اوباما به بینکسانی به وف

توانند چنین جریانی را تحمل کنند. پیروزی لیبرال، نمی

ای خواهد بود که به ااحتمال زیاد بروکسل و برلین زمینه

]سازمان تجارت جهانی[  WTOآمریکا را به خارج شدن از 

انگیزاند و در نتیجه به فروپاشی احتمی نظم تجاری برمی

 نجامد.اچندجانبه می

مالیات مرزی این خطر را دربردارد که آمریکا را نه 

تنها با اتحادیۀ اروپا بلکه با چین هم در تعارض قرار 

ها از نظر ژئوپولیتیک دهد. اما در احالی که اروپایی

اند اند ) و در واقع ترسیدهتابع واشنگتن باقی مانده

اش از ناتو به های شدیدکه ممکن است ترامپ  شکایت

ایی جویی رایگان اروپای قارهای برای بهرهوان وسیلهعن

از قدرت نظامی ایاالت متحده را عملی کند( چین تنها 

رقیب جدی هژمونی آمریکا است. ریکس تیلرسون، که مدیر 

عامل سابق اکسان موبیل، وزیر امور خارجۀ کنونی دولت 

اعتمادش از سنا [  فرصت سخنرانی رای18-2017ترامپ است ]

های پکن برای در ماه ژانویه خرج احمله به سیاسترا 

های محل مناقشه در دریای جنوبی توسعه و مقرسازی جزیره

به این روال ما ناگزیر خواهیم شد که برای » چین کرد. 

سازی را متوف چین پیامی آشکار بفرستیم که اوالً جزیره

کند و ثانیًا  ما اجازه دسترسی شما به آن جزایر را 

 (18«.)داد نخواهیم

شاید ساده دلی تیلرسون منظور را ناقص ادا کرده است: 

ها تالش برای ممانعت از دسترسی چین به آن جزیره

تواند کاماًل به معنای جنگ میان دو  اقتصاد برتر می



جهان باشد.  در این میان پکن نقش خودش را با خونسردی 

ا هخلقیبا اجتناب از کج–اما سرسختی بازی کرده است 

ی نزدیک سیاستمداران اروپایی و جلب نظر بیزنس احلقه

به ترامپ، مثاًل با پذیرش غیرمنتظرۀ کاربردهای 

های تجاری چینی. اما چین تالش اش  برای عالمتدیرپای

اش کند که ترامپ را به عقب براند تا به سطح تهدیدهایمی

از آغازکارش مبنی بر خالص شدن از سیاست در دورۀ پیش

اکتفا کند و چین مجاز باشد که به تقویت « متحدچین »

جزایرش ادامه دهد. کارکرد معاهدۀترانس پاسیفیک برای 

اوباما منزوی کردن و در اختیار داشتن چین بود، پس 

نقض این معاهده به دست ترامپ از سوی یک ژنرال چینی 

توصیف شد. پکن دارد « العادهامتیازی خارق»به عنوان 

سازی در میان ن رهبر جدید جهانیخودش را به عنوا

کند و شراکت اقیانوس آرام مطرح می-های آسیادولت

ای فراگیر خودش را به عنوان جایگزینی برای منطقه

 (19کند.)قرارداد تجاری معرفی می

 بنا به گفتۀ فایناشال تایمز:

اگر آقای ترامپ یک جنگ تجاری با پکن را شروع کند، »

دند که آنها به خوبی قابلیت مقامات دولتی چینی معتق

گویی به آن را دارند. آقای زوو مین ]معاون سابق پاسخ

کند که بزرگترین المللی پول[ اشاره میصندوق بین

واردات چین از ایاالت متحده شامل هواپیماهای بوئینگ 

های کشاورزی است. بنا به گفتۀ او پاسخ چین و کاال

 (20«.)سرکشانه و سریع خواهد بود

های تجاری در فراسوی ااحتمال پدیدار شدن جنگ پس

اقیانوس آرام و آتالنتیک وجود دارد. آشکار است که 

داری ی سرمایههایی به نفع هیچ طبقهپیدایش چنین جنگ

نشان  1930هاولی -های اسموتی تعرفهچنان که نمونه–نیست 

ها را افزایش داد، دهد، که در آن کنگره شدیداً تعرفهمی

تالفی کردن و باعث فروپاشی تجارت جهانی شد.  با هدف

کند بعالوه این نمونه همچنین این نکته را برجسته می

تواند برای همۀ کاپیتالیستی می-که رقابت بینا

سرکردگان رقیبان فاجعه به بار بیاورد. به صورت خالصه، 

گرایانه در مقابل منافع سرمایۀ ایاالت آیا چرخش محافظت



گیرد؟ اوباما پیشاپیش دست به البی زده متحده قرار می

های بروکسل آمریکایی در مقابل تالش ITهای بود تا از غول

شان دفاع کند. مالیات مرزی کردنبرای تنظیم و منقاد

خواهد  9کنندگانی چون شرکت والمارتخبر بدی برای وارد

بود، اما صادرکنندگان در تالش برای البی کردن برای 

جاهایی  ات هستند. مسئله تنها در آنتقویت این مالی

افتند ]با های عرضۀ فرامرزی به خطر مینیست که زنجیره

های محافظتی دولت آمریکا[. اگر برگزیت بدین سیاست

اش را به بازار اروپایی معنا باشد که بریتانیا دسترسی

های عرضۀ موجود در فراز کانال از دست بدهد، زنجیره

افتد. جالب است که بدانیم شرکت  مانش ممکن است به خطر

سازی نیسان که در شهر ساندرلند یک کارخانۀ عظیم ماشین

اش به این افق برگزیت این بوده است که دارد، واکنش

میلیون  100ای تالش کند تا با احکومت البی کند تا بودجه

کنندگان کنندگان ]و تهیهیورویی اختصاص بدهند تا عرضه

 (21به بریتانیا جذب کنند.) ملزومات[ صنعت ماشین

پذیری سرمایه نسبت به شرایط دهندۀ وفقاین مثال نشان

متغیر سیاسی است. این مثال در ضمن اهمیت ترکیب 

دهد، ها ارائه میهایی که دولت به شرکتها و تحریممشوق

اش در کنگره، بالقوه پیماناندهد. ترامپ و همنشان می

سود فراوانی در قالب  دارند به تجارت ایاالت متحده

دهد. ها، پیشنهاد میها و کاهش مالیاتزداییمقرارت

مذکور بنون )اولی احاکمیت « سه پایۀ»از  سومین پایه

است. « بازسازی و متحول ساختن دولت»ملی و امنیت است( 

ها تمام رهبران تجاری داخلی ما نه تنها دغدغۀ مالیات»

( دولت 22«)ارندبلکه همچنین دغدغۀ مقرارت را نیز د

ها به نحوی است مشغول بازبینی قانون مالیاتی بنگاه

هایی چون اپل اجازه دهد که احجم سودهایی که به شرکت

که در خارج کشور دارند را برگردانند، بخاطر اینکه 

دیگر  این معضل پیش نیاید که اگر این شرکت این کار 

 ی مالیات شود.های باالرا بکند گرفتار نرخ
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های تجاری دو جانبه لزومًا گرایشی به سمت قرارداداحتی 

به معنای گسست از نئولیبرالیسم نیست. به هراحال، 

خواه، رونالد ریگان، ژاپن قهرمان بزرگ راست جمهوری

های دچاری غیر رسمی کرد. دچار محدودیت 1980را در دهۀ 

های ها و افزایش هزینهریگان با ترکیب کاهش مالیات

گیری افزایش اض احکومتی را به طرز چشمنظامی، استقر

بزگرترین »ی دهندهداد، که به قول رابرت برنر نشان

ی ( نسخه23است.)« ی کینزیانیسم در تاریخ جهانتجربه

تر تر و منعطفآمریکایی نئولیبرالیسم همیشه پراگماتیک

های از آن شکل از نوع لیبرالیسمی بود که آلمان در دهه

( به نظر  پل ماسون 24ورو تحمیل کرد.)ی یاخیر بر منطقه

های اقتصادی یک ائتالف بنگاه»در پیرامون دونالد ترامپ 

گیری است که به دنبال تسهیالت هستند  به در احال شکل

اکسان و »، ائتالفی که مثالً «سازی چند جانبهجای جهانی

را در بر « البی کشاورزی»و « تر کربنالبی گسترده

های صادراتی ی که خواهان کاهش محدودیتهایگیرد، شرکتمی

ها و هستند. همچنین این ائتالف دربرگیرندۀ  بانک

تری هستند های پوشش ریسکی که خواهان مقرارت سبکصندوق

 نظامی نیز هست.-های صنعتیو همچنین مجموعه

اما سوگیری اقتصادی دولت ترامپ راه زیادی تا ثبات 

وجود جنگی طبقاتی یافتن دارد. واشنگتن پست خبر از 

دهد. در یک سو گروهی از بازرگانان در کاخ سفید می

منهتنی، به رهبری گری کوهن رییس سابق  گلدمن  ساکس 

و مدیر انجمن ملی اقتصاد و  دینا پاول یکی دیگر از 

مدیران اجرایی سابق گلدمن ساکس و معاون کنونی مشاور 

رار امنیت ملی، در جایگاه مشاوران ریاست جمهوری ق

اند که با ایوانکا ترامپ و همسرش، جرد کوشنر، گرفته

های صنعتی کابینه)ویلبور راس وزیر و غول

داری و رکس بازرگانی،استیون منوچین وزیر خزانه

اند. در دیگر سو تیلرسون وزیر خارجه( متحد شده

ها و خواهان پوپولیستی وجود دارند که برنامهجمهوری

کنند. این گروه پ را هدیت میمواضع ناسیونالیستی ترام

توسط استراژیست ارشد استفان کی بنون، که به راینس 

پریبس رییس ستاد کارکنان کاخ سفید)که خود یک 



تر است( برای  مقابله با کار سنتیخواه محافظهجمهوری

شوند. واشنگتن نزدیک شده است، رهبری می« هانیویورکی»

ها ]در نون ایدئولوگتا ک» گیرد:پست به درستی نتیجه می

اند. ترامپ در این نزاع[ تا احد زیادی پیروز بوده

های ماه مارس به نشویل رفت تا در  بزرگداشت میانه

مین سالگرد تولد  اندرو جکسون رییس جمهور  خبیث 250

[ که به سبب 1829-37راحم ایاالت متحده]و نژادپرست بی

کراسی در های سرخپوستان و مبارزه برای دمواشغال زمین

خدمت سفیدپوستان شهره است، شرکت کند. اما با توجه 

ای که پشت پاول و کوهن گندهبه وجود احامیان کّله

اند، نباید تصور کرد که نتیجه درگیری از پیش ایستاده

 مشخص است.

 های داخل دولتتنش

توان در هر احال، اتحاد دوجانبۀ دولت و سرمایه را نمی 

انۀ دولت با سرمایه دانست. چند سادگی سازش نوکرماببه

سال پیش مطلبی در مورد همکاری میان مدیران دولت و 

داران نوشتم که هر کدام با وجود اینکه منافع سرمایه

کنند، وابسته به یکدیگر باقی خود را دنبال می

 مانند:می

راستا با منافع نتیجۀ نهایی، که در هر صورت هم»

ای طوالنی از دل زنجیره سرمایه خواهدبود، ممکن است از

ها بیرون بیاید ، که نقطۀ تعادل آن بوسطۀ کنشبرهم

شود. عالوه بر این فرآیندی از آزمون و خطا کشف می

دارن و مدیران دولت بر احسب ترکیب زنی میان سرمایهچانه

تواند به جابجایی نقطۀ تعادل ها مینهادها و سیاست

د. این یکی از نسبت به جایگاه آغازین خود بیانجام

های درک تغییرات کالن در نظام سیاست اقتصادی است) راه

های فر به کینزگرایی در دههمثاًل تغییر از سیستم لسه

و  1970های و یا استقرار نئولیبرالیسم در دهه 40و1930

(. این رژیم سیاست اقتصادی به مثابۀ فرآیند  80

ژیک انکشافی که تا احدوی کور و تا احدودی ایدئولو

دهی شده که در تالش برای بازیابی شرایط مطلوبِ جهت

انباشت سرمایه، ممکن است به شکل قابل توجهی خصلت 

 «.انباشت سرمایه را بازتعریف کند



دار بودن این یکی از دالیل پیچیدگی و امکان دنباله

فرآیند این است که نه سرمایه و نه دولت ساختاری همگن 

که در سطح جهانی کار   ITرگ های بزندارند. غالب شرکت

کنند و نیروی کار جهانی دارند سریعًا منع ورود می

مسلمانان را به آمریکا محکوم کردند. عالوه بر این، 

 –های کلیدی دولتی تعدادی از مدیران یکی از سازمان

همان سازمان امنیت ملی که ایاالت متحده به کمک آن 

تاکنون اداره  1940اش را از اواخر دهۀ امپراتوری جهانی

کم و بیش در احال نافرمانی علنی علیه رئیس  –کرده است 

ترین نکته دربارۀ دوران کوتاه تصدی جمهور اند. جالب

ژنرال ارشد مایکل فلین به عنوان مشاور امنیت ملی 

ُنه »ترامپ، به نقل از واشنگتن پست این است که بیش از 

های باالی تهایی در سممقام فعلی و ثابت که در دوره

ادارات گوناگون بودند؛ به صورت ناشناس مسائل امنیتی  

ها یاری رساند که همین امر به روزنامه«. مطرح کردند

داستان مذاکرات فلین با سفیر روسیه را در باب لغو 

تحریم ها، که در واقع پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید 

لین در ( رویدادی که به استعفای ف28بود، افشا کنند. )

هایی میان میانۀ ماه فوریه منتهی شد؛ در پی جنجال

اش  از یک سو و از سوی  دیگر ترامپ و دار و دسته

ایاالت متحده بر سر نقش « جامعۀ اطالعاتی»

گرایانۀ روسیه بود. متعاقباً کاخ سفید اتهاماتی مداخله

مطرح کرد مبنی بر اینکه جاسوسان علیه ترامپ 

او را در خالل کمپین انتخاباتی  خبرپراکنی و مکالمات

اند. جنجالی که با ادعای مکرر ترامپ و دبیر شنود کرده

)ستاد ارتباطات دولت  GSHQاش مبنی بر اینکه مطبوعاتی

اندرکار بوده است و همینطور بریتانیا( در شنودها دست

در این باب که سازمانش  FBIبا تایید جیمز کامی رئیس 

میان ستاد انتخاباتی ترامپ و  در احال بررسی ارتباطات

هایی در ها به بحثروسیه است؛ گسترش یافت. این کشمکش

  10«دولت پنهان»میان چپ آمریکایی دربارۀ مزایای ایدۀ 

ای های مخفیمنجر شده است، اصطالاحی که با الهام از شبکه

                                                           

10 Deep state 



ها بر سیاست تسلط یافته بود، که ارتش ترکیه بواسطۀ آن

 (29جعل شده است.)

ن مفهوم در صورت اطالقش به آمریکا گمراه کننده است ای

زیرا احاکی از مرکز قدرتی اسرارآمیز و مخفی است. 

رافائل خاچاطوریان، یکی از منتقدان این ایده، )همسو 

با مارکسیست یونانی نیکوس پوالنزاس( در عوض استدالل 

دولت به عنوان تبلور تصادفی نیروهای »کند که می

شود، فرماسیونی تاریخی بهتر فهم می اجتماعی موقتی و

که نهادهایش در مواقع جبر سیاسی همانقدر مستعد ستیز 

( 30«)با یکدیگرند که در مواقع ثبات مستعد همکاری دقیق

لویی آلتوسر، فیلسوف مارکسیست فرانسوی، به این نگاه 

 70که برای اولین بار در اواخر دهۀ به دولت، زمانی

دولت در ذات خود که همان »داد:فرمول بندی شد، پاسخ 

نیروی فیزیکی سیاسی، مداخلۀ پلیس و مدیریت شدید است، 

برای این ایجاد شده است که تا جایی که امکان دارد، 

تحت تاثیر مبارزۀ طبقاتی قرار نگیرد و احتی بخاطر این 

 (31«.)مبارزه به تکاپو نیافتد

مد دولت کاپیتالیستی نه یک توطئۀ سری است، نه یک پیا

تصادفی مبارزات اجتماعی. ارتش، پلیس و سازمان 

اطالعات، الزاماً هستۀ دستگاه سرکوبگر هر دولتی را شکل 

گذارد. دهد و انسجامی احداقلی در اختیار نهادهایش میمی

در نمونۀ آمریکا این نهادها نقش بخصوص مهم هماهنگ 

کردن، به کار بستن و ادارۀ سیاست جهانی آمریکا و 

رت در سطح جهانی را بر عهده دارد. در عصری اعمال قد

که آمریکا به مدت سی سال به طور دائم در احال جنگ در 

خاورمیانۀ بزرگ بوده است، دستگاه اداری امنیت ملی 

 ( 32جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است. )

های امنیتی بر سر روسیه خصومت میان ترامپ و سرویس

ا از اعمال نفوذ بعدی مسکو های عمیقی رتواند ترسمی

های دموکراتیک که ممکن است در دولت جدید و دلسوزی

کرده باشد، منعکس کند )هرچند دخالت جیمز کامی دربارۀ 

رسوایی ایمیل کلینتون درست قبل از انتخابات ممکن است 

به تباه کردن شانس کلینتون منجر شده باشد(. اما شاید 



ها باشد مادی از ترستر روسیه به عنوان نمسئلۀ مهم

چراکه ترامپ نهادها را هم در سطح داخلی و هم در سطح 

کند. نهادهایی که برای ثبات میجهانی )مانند ناتو( بی

ها احفظ هژمونی آمریکا ضروری اند. تحقیقات، درز کردن

تواند به این ترتیب یک راه و محکوم ساختن فلین می

ها به بار آنکنترل ترامپ و بنون باشد و در واقع اج

این که به ابزارهای سلطۀ امپریالیستی ااحترام 

آید که فلین عضوی نسبتًا غیرعادی بگذارند. به نظر می

از تاسیسات نظامی آمریکاست. هر دو جایگزین او اچ.آر. 

های مک مستر و جیمز متیس وزیر دفاع به نظر ژنرال

آیند که سپردن ادارۀ امپراتوری به دستان تری میسنتی

 تواند با اطمینان انجام گیرد.ها میآن

گذاری )متیس تاکنون نقش ها در سیاستاهمیت ارتشی 

تری نسبت به تیلرسون، وزیر خارجه دیپلماتیک برجسته

فرمایشی، گرفته است( در بودجۀ اول ترامپ منعکس شده 

کاهش در بودجۀ وزارت خارجه و سازمان  %30است چراکه 

زایش مخارج دفاعی در نظر اف %9احفاظت محیط زیست و 

گرفته است. رئیس ادارۀ مدیریت و بودجه این را بودجۀ 

باران مواضع اکنون آمریکا با بمبقدرت سخت نامید. هم

القاعده در یمن و مستقر کردن سربازانش در عراق و 

سوریه، جهت احمایت از احمالت به داعش در احال انجام 

 های گسترده در خاورمیانه است.عملیات

 ه نقل از فارن پالیسی:ب

مرتبۀ دفاعی، به شرط ناشناس ماندن، به یک مقام بلند»

فارن پالیسی گفت: وقتی مشاور امنیت ملی اوباما، 

گذاری را در دست داشت، سوزان رایس، فرایند سیاست

«. شدمسائل به نرمی  در شورای ملی امنیت رتق و فتق می»

ریزان نظامی شد اختیارات برنامهکه این امر باعث می

در فرماندهی مرکزی ایاالت متحده محدودتر باشد و این 

سازمانی به شد. مبااحثات بینباعث سرخوردگی ایشان می

ها مسکوت گذاشته شود داد برای هفتهها اجازه میبرنامه

و در این اثنی مجادالت بر سر اینکه کجا و چگونه باید 

ترامپ  در  یافت... در دوراندست به عمل زد ادامه می

ریتم زمانی این فرایند تغییراتی رخ داد، این احاکی 



از آن است  ظاهرًا دولت جدید اقدام نظامی سریع را به 

تری برای دهد، و نقش برجستهمشاورات سیاسی ترجیح می

 (34«.)گیری قائل استارتش در فرایند تصمیم

هایی در این میان در کار با وجود این همچنان تفاوت

مستر و متیس مخالف پست، مکهستند. به گفتۀ واشنگتن

 تصور ترامپ از جنگ با القاعده و داعش به عنوان جنگ

(  ترامپ در سخنرانی مراسم 35مدت است.)جهانی بلند

جهان متمدن را علیه »اش متعهدانه وعده داد که تحلیف

ما »و  اینکه « المی رادیکال متحد کندتروریسم اس

( اما 36«.)توانیم آن را کامالً از روی زمین احذف کنیممی

مستر و متیس معتقدند برخالف عقیدۀ ترامپ به رااحتی مک

توان مشکل تروریسم اسالمی رادیکال را احل کرد چرا نمی

که این مسئله ]در نهایت[ آتش تخاصم مسلمانان را 

احضور آمریکا در عملیات موصل و ( 37کند.)تیزتر می

های دائمی امپریالیسم غربی دهندۀ تالشمحاصرۀ رقه، نشان

برای سلطه بر خاورمیانه است. نمونۀ دیگری از این 

ها که این مداخالت امپریالیستی به طرز گردعقب

کند، با احمالت تروریستی در ناپذیری تولید میاجتناب

ترین متحد نزدیکمنیستر درست وسط بریتانیا )ویست

مارچ بروز یافت. اقدامات امنیتی جدید  22واشنگتن( در 

اعمال شده از سوی آمریکا و بریتانیا بر پروازهایی 

دهد که جنگ ای، نشان میبا مبدا کشورهای خاورمیانه

یافتن ادامه خاورمیانه بدون هیچ افقی از پایان

 یابد.می

ر احوزۀ که بیشتر محتمل است که ترامپ دخالصه آن

های داخلی  بتواند خود را از مخمصه نجات دهد. سیاست

های غیر های آن به اصطالح برنامهخواهد هزینهاو می

ها در مسائل زیربنایی گذاریضروری را کم کند و سرمایه

را افزایش دهد و  و هستۀ دولت فدرال رفاهی )امنیت 

اجتماعی و بهداشت یعنی احقوق بازنشستگی و بیمه ی 

( را به احال خود واگذارد. 65انی برای سنین باالی درم

شود که این کار ترامپ موجب محبوبیت او در بازار می

های زیربنایی موجب رونق اقتصاد امیدوار  است هزینه

کار است که شود، اما موجب نارااحتی بخش مالی محافظه



شان مشغولیخواه است که دلهای جمهوریاحامی برخی کرسی

 های دولت فدرال است.کاهش بدهی

نویس جایگزین ترامپ به آنها اجازه داده است که پیش

طرح بیمۀ اوباما را ارائه کنند، برنامۀ بیمۀ سالمتی 

نویس های اصلی اوباما  است. این پیشکه یکی از میراث

تر را پوستان مسنکه به طرز عجیبی سفید-دولت ترامپ 

جمعیت که پایگاه دهد، یعنی بخشی از تحت احمایت قرار می

های انجمن احزبی باید بخاطر مخالفت -مردمی ترامپ است

در مجلس نمایندگان کنار « آزادی»کار الترا محافظه

نشینی تحقیرآمیزی برای دولت گذاشته شود. این عقب

های ترامپ بود.  تالش ترامپ این خواهد بود. وعده

آبی اش  برای  بازسازی آمریکای یقه ]مختلف[ انتخاباتی

اش در کنگره کوچک بسیاری از متحدان-با ایدئولوژی دولت

« رفرم»خواهان بر سر  سازگار کند. کشمکش درونی جمهوری

ها به تاخیر بیمۀ درمانی ممکن است که افق کاهش مالیات

های در احال افزایش شود قیمتبیندازد، این امر باعث می

 سهام به صعودش ادامه دهد.

 انشعاب در چپ

ثبات داری جهانی را بیین ترامپ دارد سرمایهبنابرا

تواند به کند. این سوال که آیا دولت او هرگز  میمی

توافق با طبقۀ احاکم آمریکا یا احتی با خود برسد، 

سوالی باز و همچنان در مقطع کنونی بدون پاسخ است.  

دهد اما مشکالتی که او اکنون با آن مواجهه است نشان می

پذیر است. سومین خصلت وضعیت این است  که او چقدر آسیب

المللی علیه که ترامپ در احال برانگیختن جنبشی بین

خودش است، چنان که تظاهرات عظیم در زمان مراسم تحلیف 

و همچنین تظاهرات علیه قانون منع ورود مسلمانان نشان  

 داد. 

اما در مراحلۀ چهارم، این نکته قابل توجه است که چپ 

« چپ»شکاف برداشته است. من به طرز موسعی در اینجا 

های ام تا بتواند هم چپ های رادیکالرا در نظر گرفته

تری راستیلیبرال را در بر بگیرد و هم دست-و ضد جنگ-ضد

کنندۀ جناح هایی همچون کسانی که تحت تاثیر کشش جذب



اند و همچنین تون در در احزب دموکراتیک قرار گرفتهکلین

هایی که تحت رهبری تونی بلر و گرهارد دموکراتسوسیال

ها سومیبا آغوش باز به عنوان راه 1990شرودر در دهه 

چه طارق ( این گرایش جزء مهمی از آن38پذیرفتند.)

گذشته از دو  نامد است که در سالمی« میانۀ افراطی»

اول رای بریتانیا به –ی شدید رنج بردند شکست سیاس

خروج از اتحادیۀ اروپا و دوم پیروزی ترامپ در 

کوشد دوبار به میدان انتخابات. اما این گرایش می

بازگردد. نقشی که توسط احامیان کلینتون )و در 

 21بریتانیا جناح راست احزب کارگر( ، در راهپیمایی 

س، ایفا شد، ژانویه زنان در هر دو سوی اقیانوس اطل

 نشانۀ این تالش است.

مطلقًا هیچ دلیلی وجود ندارد که چپ رادیکال و انقالبی 

های لیبرال و در این اعتراضات به علت احضور دموکرات

راستی شرکت نجوید. برعکس، سه ماه های دسترفرمیست

گذشته روشن ساخته است که ما، مخصوصًا در بریتانیا، 

ای هستیم ز اعتراضات تودهدر احال ورود به موج جدیدی ا

که از نظر شکوفایی و گشودگی سیاسی قابل توجه است. 

جای تعجب ندارد که چپ میانه ناگزیر است که با تالش 

ای اعتبار و تاثیر خود را برای رهبری جنبش توده

هایش بار بسیاری از ایدهبازسازی کند، و برای نخستین

رون اعتراضات گیرد که به ددر تضاد با کسانی قرار می

 اند.کشیده شده

شود که رهبری چپ میانه را اما این امر باعث نمی

بپذیریم. برای مثال، پیشنهاد میسن مبنی بر اینکه چپ 

های اتحادی استراتژیک با باقی مانده»رادیکال باید 

نئولیبرالیسم برقرار کند تا از احکومت قانون و 

ی متحد جبهه دموکراسی و تساهل دفاع کند، مشابه  سیاست

در نظر « ، که کمینترن از آن احمایت کرد1930مردمی دهه 

( بیاید این واقعیت تاریخی کوچک را کنار 39بگیرید.)

بگذاریم  که پیروی از استراتژی جبهۀ متحد مردمی 

)مخصوصًا در فرانسه و اسپانیا(، منجر به شکست جنبش 

ی کارگران و در نتیجه پیروز شدن فاشیسم شد. به نظر م



اش را پشت سر جا رسد که میسن آموزش سیاسی تروتسکیستی

 (40گذاشته است.)

اتحاداستراتژیک به چه »تر بررسی کنیم بیاید دقیق

احکومت قانون، دموکراسی و »آیا به دفاع از « معناست؟

ها توان از جدالکند؟ نه؛ و این را میکمک می« تساهل

عات درز بر سر ارتباطات ترامپ و روسیه فهمید. اطال

های اطالعاتی با استقبال کرده از سیا و دیگر آژانس

هایشان ها و سیاستها در رسانهدرپی لیبرال دموکراتپی

الملل، در مواجه شده. الرنس فریدمن، استاد روابط بین

انگیز است که شگفت»اظهار نظر تندی گفته است: 

های پوتین در انتخابات آمریکا باعث شده که دخالت

خواهان ریگانی های مدرن موضعی مشابه جمهوریراتدموک

 «در قبال روسیه بگیرند.

، «دولت در سایه»های توطئۀ قدیمی در مورد تمامی توهم

شمار هالیوودی تقویت های بیها وسریالکه توسط فیلم

اند. هیچ کس به این مسئله مسئله شدند، ناپدید شدهمی

در مهندسی  فکر نکرد که سیا با سابقۀ تاریخی خود

انتخابات، کودتا و ترورهایش در ایران و گواتماال در 

، 70، شیلی در دهۀ 60میالدی، ویتنام در دهۀ 50دهۀ

افغانستان در دهۀ هشتاد و عراق در ابتدای قرن جدید، 

آلی برای دفاع از دموکراسی نیست. کلینتون مدافع ایده

چپ شمار خود در مورد های بیگوییدر یکی از بیهوده

های آمریکایی که جسارت آن آلترناتیو، آن دسته از چپ

را داشتند که از کلینتون در برابر ترامپ احمایت نکنند 

اکنون »هراسی مقاومت کردند، گفت: و در برابر روسیه

های راست و چپ آلترناتیو سعی در القای تمامی رسانه

این دارند که دشمن احقیقی و امپراتوری شیطانی نه 

تین بلکه دولت در سایه، آش شلم شوربایی روسیۀ پو

متشکل از سیا، اف بی آی وآژانس امنیت ملی است. با 

این احال اگر این دولت در سایه بتواند ما را از شر 

ریاست جمهوری نحس دونالد ترامپ برهاند، من آن را 

 «تشویق هم خواهم کرد.

اتحاد استراتژیک با »دهدایدۀ دلیل دیگری که نشان می

کارآمد نیست، خود « های نئولیبرالیسمماندهباقی



نئولیبرالیسم است. برگزیت و انتخاب ترامپ هر دو 

طرح گستردۀ » شوند که: مشمول این سخن اندرسون می

ها برای تقابل با احاکمیت نئولیبرالیسم در پوپولیست

( اگر بخواهم مالیم بگوییم، 43«)غرب از دهۀ هشتاد

داشتن دنبال سر پا نگه ایستادن در کنار آنان که به

این نظم هستند ایدۀ خوبی نیست. به ویژه به این دلیل 

آخرین »چه که میِسن با گفتن که این نظم )برخالف آن

معتقد است( هنوز به « های نظم نئولیبرالماندهباقی

خوبی پابرجاست. پابرجایی نظم نئولیبرال در اروپا 

الت متحده نیز همچنان ادامه دارد ا اما این امر در ایا

که تمام کاری که همچنان موضوعیت دارد، یعنی جایی

تواند بکند بازآرایی رژیم نئولیبرال احاکم ترامپ می

میانۀ »است. برای چپ راستین متحد شدن با جناح چپ 

احاصلی جز این که طبقۀ کارگر را ناتوان تحویل « افراطی

یز راست نژادگرا و پوپولیست بدهد، ندارد. در آمریکا ن

این استراتژی غلط منجر به تشدید انقیاد چپ احقیقی به 

دست احزب دموکرات خواهد شد. احزبی که مصمم است که از 

جنبش ضد ترامپ به نفع ترمیم خود پس از شکست 

 استفاده کند. 2016اش در انتخابات نوامبر خردکننده

در بریتانیا مشکل شکل دیگری به خود گرفته است زیرا 

زیت است. ترزا می در تالش است تا یک مسئلۀ اصلی برگ

به اصطالح برگزیت سخت را با همراهی اکثریت شکننده در 

مجلس عوام، بدون دردسر و با احفظ رضایت همزمان احزب 

توری و تجار کالن دنبال کند. همانطور که شکست 

مفتضحانه بودجۀ صدراعظم فیل هاموند نشان داد، کار 

ربین قبول نتیجۀ می نیز دشوار است. پاسخ جرمی کو

رفراندوم و در نتیجه عدم مخالفت با برگزیت بوده، اما 

کمپینی برای یک جایگزین اقتصادی برای نئولیبرالیسم 

 و ریاضت اقتصادی راه انداخته است.

در اصل، این یک رویکرد منطقی است اما با اصرار جناح 

ای از شورشیان که مجموعه 11راست احزب کارگر و چپ نرم

خواهد الیحه را تصویب کند احزبی که به سرعت میرا علیه 

                                                           

11 Soft left 



قرارداد  50دهد که به ماده که به می این قدرت را می

لیسبون استناد کند، این رویکرد ضعیف اجرا و قویًا 

مارس اجرا  29رود از که انتظار می 50تخریب شد. مادۀ 

شود، مذاکرات را با باقی کشورهای اتحادیۀ اروپا بر 

 کند. یا از اتحادیه آغاز میسر خروج بریتان

هجمۀ جناح راست علیه کوربین همچنان ادامه دارد، این 

شدۀ هجمه همراه شده است با افشای از پیش هماهنگ

کوشد که هم رهبری گاردین و آن به اصطالح احرکتی که می

ها را به دست بیاورد و کوربین احزب کارگر و هم اتحادیه

های تام پراکنیهامهایی که از اترا به خاطر سرنخ

واتسون، معاون رئیس احزب کارگر، احاصل شده است، محکوم 

 کند.

بخشی از چپ رادیکال عمالً از شورشگران ضد برگزیت احزب 

ها با ایدۀ تحلیل کارگر احمایت کرده است. این کار آن

بردن ترامپ و برگزیت توجیه شده است. این یک خطای 

ولیبرال دولت ]و تحلیلی است: رای دادن علیه کارتل نئ

کار درست احمایت از بگزیت برای تضعیف اتحادیه اروپا 

به عنوان یکی از ارکان امپریالیسم[ مانند رای دادن 

برای ترامپ، بعنوان یک نژادپرست و سکسیست که بتواند 

به قدرتمندترین جایگاه سیاسی در جهان دست یابد، 

ه نیست. این کار از نظر سیاسی هم اشتباه است، چراک

احاکی از آن است که این مسئله که آیا باید از برگزیت 

ای است که خط تمایز میان چپ احمایت کرد یا نه، مجادله

کند. اگر شما به مخالفت بریتانیایی امروز را مشخص می

با برگزیت اولویت ببخشید، این امر شما را در تقابل 

دهد و شما را در جبهۀ گروه نسبتًا با کوربین قرار می

دهد که در ای قرار میاعتبارشدهچک سیاستمداران بیکو

تالشند تا آخرین مواضع احامی باقی ماندن بریتانیا در 

 (44اتحادیۀ اروپا را سر پا نگهدارند.)

این واقعیت که تونی بلر در تالش است تا خودش را به 

ماندن در اتحادیۀ اروپا جا عنوان رهبر احامیان باقی

تگی این رویکرد است. بیش از دهندۀ ورشکسبزند، نشان

هر چیز دیگر، این تصمیم بلر برای مقاومت علیه برگزیت 



« 12زندگی برایان»یادآور نقش مسیح دروغین در فیلم 

( است و در نتیجه او با همان مشکالت مسیح دروغین 1979)

مواجه است در ایجاد کمپینی متحد علیه بازدید دولت 

لوژیک، از آنجا که ترامپ از بریتانیا. از نظر ایدئو

های احیاتی نظم نئولیبرال اتحادیۀ اروپا یکی از ستون

گرایی را، احتی است، دفاع کردن از آن محتمل است که چپ

شاید به طرزی عامدانه، بدل به لیبرالیسم کند. 

مارس، از نظر  25تظاهرات طرفداران اتحادیۀ اروپا در 

یاس با هاست و قابل قسیاسی تحت سلطۀ لیبرال دموکرات

کار آلستیر کامپبل، همدست بلر در ویران کردن عراق، 

 (45است. در اینجا نیز همان منطق در کار است.)

 23تر این است که بدانیم رفراندوم یک استراتژی عقالنی

ژوئن پارسال، طبقۀ کارگر انگلستان را دچار شکاف کرد. 

ما باید به دنبال مواردی باشیم که این شکاف را برطرف 

است که می و  ند. نخست، مقاومت در برابر ریاضتیکن

کنند، علیرغم این احقیقت که هاموند بر آن پافشاری می

این سیاست ریاضتی تخریب عملکرد دولت رفاه است. 

مارس در دفاع از خدمات بهداشت ملی  4تظاهرات بزرگ 

 دهندۀ توان این مبارزات است.نشان

ترین محرک  قویاما این ضد نژادپرستی است که ااحتماالً 

ای از زمان شروع به کار ترامپ موج اعتراضات توده

جای تعجب نیست که انتخاب او  –تاکنون بوده است 

دهندۀ لبریز شدن نژادپرستی آمریکایی بود و نشان

دلگرمی زیادی به راست نژادپرست و پوپولیست اروپا 

الخصوص در بریتانیا به خاطر داد. این ارتباط علی

ی دولت می در جستجوی مذبواحانۀ متحدان هاتقال

پسابرگزیت، تا خودش را با مدیریت جدید در واشنگتن 

 (46تراز کند، روشن است.)هم

این برای چپ انقالبی و رادیکال فاجعۀ کامل است اگر 

نژادپرستی کنار بر سر « میانۀ افراطی»بخواهد با 

بیاید. ببینید چگونه مارک روت، نخست وزیر راستگرای 

                                                           

شود و چون مردم از او انتظار مسیح در این فیلم شخصی با مسیح اشتباه گرفته می 12

 شود.بودن دارند، دچار مشکالتی می



با بازی  –را از میان برداشت  13هلندی، چالش وایلدرز

ریزی هراسی از طریق مواجهۀ برنامهدر همان زمین اسالم

شده با رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان. صدراعظم 

ترامپ در  آلمان، آنگال مرکل، ممکن است در مالقاتش با

کرد، جلب توجه واشنگتن، بیش از آنچه ترزا می تالش می

کرده باشد اما مرکل از روت پشتیبانی کرده و بدون شک 

های مشابه برای مقابله با آمادۀ استفاده از تاکتیک

خطر انتخاباتی از سوی نژادپرستان مخالف اتحادیۀ 

 است.  14اروپای احزب آلترناتیو برای آلمان

ایی ن نیازمندیم، جنبش ضد نژادپرستی تودهآنچه که بدا

ها و است که از پایین و بر پایۀ اتحاد گستردۀ سازمان

های طبقۀ کارگری بنا شده است. نقشی که قیام علیه تشکل

نژادپرستی در اعتراضات سه ماه اخیر بازی کرد، در 

مارس به اوج  18اعتراضات لندن، گالسکو و کاردیف در 

ت به شهرهای آتن، پاریس، وین و رسید. این اعتراضا

ی سایر شهرهای قاره اروپا سرایت کرد که  نشان دهنده

ای مذکور توانایی آن برای تبدیل شدن به آن جنبش توده

است . این جنبش شایستۀ آن است احمایت از سوی تمامی 

 هاست.چپ
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 ستیز بود.رقیب روت که یک پوپولیست اسالم 13
14 Alternative für Deutschland 



 :آدرس به کنید مراجعه-۸

www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/02/18/remarks-president-trump-andfirst- 

lady-melania-trump-make-america-grea-0 (http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/ 

2017/02/18/remarks-president-trump-and-first-lady-melania-trump-make-americagrea- 

0) 

 ۱۹۶ ،۱۵۹-۱۵۳ صفحات از برگرفته ۲۰۱۷ سیز، و لیدرمن-۹

 ۵ و ۴ های فصل ۲۰۰۹ کالینکوس، و ۲۰۱۷ گیندین، و پانیچ-۱۰

 ۲۰۱۷ ویث، بک-۱۱

 :آدرس به کنید مراجعه-۱۲

 ۲۰۱۷ فلمینگ، و جونز-۱۳

 http://www.whitehouse.gov/inauguraladdressaddress (-www.whitehouse.gov/inaugural 

۱۴- ۲۰۱۷ دونان،  

۱۵-  بر ۲۰۱۶ اسمیت،. ۲۰۱۴ گریفی، به کنید نگاه آکادمیک حلیلیت برای. ۲۰۱۳ ،(ملل سازمان توسعه و تجارت کنفرانس) آنکتاد

های شرکت برای جهانی جنوب برای  خارج از برگرفته منابع با تولید اهمیت  TNC کند می تاکید  

۱۶- ۲۰۱۷ چازن،  

 ۲۰۱۷ کلین، مک و جوزف دونان،-۱۷

 ۲۱۰۷ کروکس، و کلوور-۱۸

 ۲۰۱۷ پیل، و میشل هاردینگ،-۱۹

 ۲۰۱۷ میشل،-۲۰

 ۲۰۱۷ کمپبل،-۲۱

 ۲۰۱۷ وث، بک-۲۲

 ۹۳-۱۸۱صص برنر،_ریگان حکومت تحت متحده ایاالت اقتصاد دقیق بحث از بخشی. ۱۸۲ ص ،۱۹۹۸ برنر،-۲۳

 دیگری و( ژاپن و  چین و آلمان مثل) محور صادرات یکی. گذارد می تمایز" نئولیبرال رشد مدل دو" بین استاکهمر اینگلبرت-۲۴

 ۲۰۱۶ استاکهمر، —(جنوبی اروپا و بریتانیا و متحده ایاالت مثل) محور قرض

 جمهوی رهبری به حمایتی ائتالف پویایی  درباره توز آدام اقتصادی مورخ جالب های بحث  به کنید نگاه همچین. ۲۰۱۷ میسون،-۲۵

 ۲۰۱۷توز،—خواهان

 براللی انترناسیونالیسم چون تری شده شناخته های جریان کنار در راسل والتر کار محافظه غیر نویسنده. ۲۰۱۷ کوستا، و روکر-۲۶

 امهع فرهنگ در ریشه عمیقا   که رویکردی. کند شناسایی را آمریکایی خارجی سیاست به جکسونی متمایز رویکرد یک ویلسونی،

 به قطعا  ( ۷ فصل تر کلی صورت به و) ۸۸ ص ۲۰۰۳ مید. دارد نظامی افتخار و شجاعت استقالل، شرافت، پوپولیستی فراگیر کامال  

 .باشد است ممکن او برای نامناسبی ی وسیله اگر برد بهره سنت این از است بوده قادر ترامپ که رسد می نظر

 ۸۷ ص ،۲۰۰۹ کالینکوس،-۲۷
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 ۲۰۱۷ ناکاشیما، و اینتوس میلر،-۲۸

 ۲۰۱۷ خاچاطوریان، و ۲۰۱۷ گرندین،-۲۹

 ۱۹۷۸ پوالنزاس به کنید نگاه و ۲۰۱۷ خاچاطوریان-۳۰

 در یدبا که است بیشتری بسیار چیزهای و دارد آلتوسر به نسبت مغزتری پر سیاسی نظریه پوالنزاس. ۴۳۷ص ،۱۹۹۴ آلتوسر-۳۱

 است، زاسپوالن نهایی دولت نظریه های جنبه از برخی کننده تصحیح آلتوسر نظر بنیادین،  مسئله این درباره اما. شود گفته باره این

. یونان در ۲۰۱۵ سال در اخیر دوره در حتی است گرفته قرار استفاده مورد رفرمیستی های استراتژی توجیه برای که هایی جنبه

 ۲ فصل ،۲۰۰۹ کالینکوس و ۱۹۹۱ هارمن به کنید نگاه دولت درباره بیشتری مطالب برای

 ۲۰۱۶ بوسیویچ و ۲۰۱۴ گلننون-۳۲

 ۲۰۱۷ ویافر،-۳۳

 ۲۰۱۷ لیری، مک و الک دک-۳۴

 ۲۰۱۷ جف،-۳۵

 :به کنید نگاه-۳۶
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 ۲۰۱۷ جف،-۳۷

 ۲۰۰۱ کالینکوس-۳۸

 ۲۰۱۷ میسون،-۳۹

 ۱۶۵-۱۵۳صص ،۱۹۸۵ کالینکوس، در مردمی متحد جبهه استراتژی نقد به کنید نگاه-۴۰

۴۱-https://twitter.com/LawDavF/status/843867297865437189 

 ۲۰۱۷ ولکوت،-۴۲

 ۵۴ص ،۲۰۱۷ اندرسن،-۴۳

 کمپین هتوانست آمیزی موفقیت طرز به( پی ان اس) اسکاتلند حاکم ملی حزب آنجا در که است متفاوت اسکاتلند در البته وضعیت-۴۴

 که ارندد حق شک بدون اسکاتلند مردم. است استقالل رفراندم یک خواهان بار دومین برای اکنون و بیندازد راه به برگزیت علیه هایی

 دست به میتواند" اروپا اتحادیه درون استقالل" هدف چگونه دهد توضیح که است موظف هنوز پی ان اس اما بدهند رای دیگر یگبار

 .است جریان در آنچهاکنون به نسبت بیشتری ریاضت بدون آید


