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 درآمدپیش

تحوالت ناشی از آن به شکل  که یکم رقم زدوقرن بیست ابتدایالمللی در بط بینچرخشگاهی در روا، 2001 سپتامبر یازده یواقعه       

 »پایانعدالت بیعملیات »را  تروریسم باپسر جنگ  جورج بوش   ،رویدادمتعاقب این  .(Cox, 2017) بعد جهانی به خود گرفتبارزی 

بخش بزرگی  آمریکا توانست سیاستیرو چنین پی .»ماست با ما نیست برهر کس »کشورهای جهانی را چنین فراخواند که  یکلیه نامید و

 ایمنطقه هایدولت ناتو و حتی دیگر کشورهای عضو ائتالفی گسترده مرکب از چنینخط کند و اینز کشورهای دنیا را پشت سر خود بها

کردن منظم» تر  بزرگ یپروژهیک کنونی باید بخشی از  کارزاراعالم کرد که نیز  ،انگلیس وزیر وقت  تونی بلر، نخست .دهدتشکیل را 

 شروع به یید جدنظم و  وارد فاز نوینی از تاریخ خود شد ،جهان پس از این واقعه . (Wood, 2003, 146) شمرده شود »مجدد جهان

از  اعظمی با آغوش باز از سوی بخش  آمریکا  ابرقدرتیشده بود و  یقطبتک ،دیوار برلین سقوطاگرچه جهان بعد از . کردگرفتن نضج

 توحشیویکم با قرن بیست ،این جنگ برپا شدنهای امپریالیستی پایانی نداشت و با رقابتکشورهای جهان پذیرفته شده بود، منتها 

خصوص هو ب مردم جهان حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی   وجوه   تمامی   یبا  تقر  ،این تحول ی. در نتیجهآغازیدن گرفتویرانگر 

های تروریستی در سازمان القاعده و دیگر گروه ازآمریکا  که پشتیبانی تاریخی ایاالت متحده رغم اینبه تحت تاثیر قرار گرفت. خاورمیانه

پاسخی است به جهانی که در  ،مرزبدون که این جنگ   شودمیچنین ادعا ، (Blum, 2014) اقصی نقاط جهان بر کسی پوشیده نیست

 ، جنگچنیناین شوند.برای جهان محسوب می ترجدی خطری ها،مخالفان غیردولتی، یعنی تروریستبلکه  ،هاملت-نه دولتآن 

 پایان  و بی گسترده کردنمیلیتاریزه  سانبدینآغاز کردند.  «شر  تروریسم»خالص شدن از  و «صلح جهانی»پایان را به منظور  برقراری بی

 عملی گردید.( لیبی و سوریه ، عراق،)افغانستان آفریقا شمال و خاورمیانه

 «بشردوستانهعادالنه و »یک جنگ عنوان به1«جنگ با تروریسم»شود این است که می پدیدارمیان ی که در اینپروبلماتیک گفتمان          

و  به گفتمان غالب مبدل گردیدای ابعاد گستردهدر  وبیش تاکنون نیز()البته کم تاریخی ییک برهه؛ گفتمانی که در شودمیتوصیف 

همسویی  ،شدچه ادعا میآن انیز ب در غربچپ نیروهای که حتی بخشی از  جهانی را طوری پشت سر خود بسیج کرد یتقریبا  جامعه

نهادهای متعددی در سطح ملی و   (Bricmont, 2007).کردندارزیابی میگسیل نیروی نظامی به این مناطق را مثبت و  نشان دادند

این گفتمان چنان  کردن  در راستای نهادینهدست در دست هم  ،بورژوازی آسایی غولهارسانهبشری و های حقوقالمللی، سازمانبین

مبارزه با »  مسموم  . تبلیغات  رسیدبه نظر می هودهو بی ا دشوارتاب تحمل در برابر این پروپاگاند ال  عمکه  جزم کرده بودند شان راعزم

انقیاد در آورده  بهرا  جهانی یای از جامعهگسترده بخش  اذهان  ایناباورانه طوربه، «شرب و دفاع از حقوقدموکراسی تروریسم و گسترش 

طور که همان و موقعیت هژمونیک پیدا کرده بود.رسوخ مشخصی در تاروپود جامعه  سان ایدئولوژی  هگفتمانی شکل گرفته بود که ب ؛بود

                                                           
1 War on Terror  

https://www.foreignpolicyjournal.com/author/william-blum/
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را به خود خشونت نظامی  ،که خواست ی جهانهرکجاتا  را مجاز ساخت دولت آمریکا م عمال  این مه( بیان داشته 2002امانوئل تود )

های امپریالیسم آمریکا و کمهزیر چ خاورمیانه و شمال آفریقا، خصوصبه، کنونیاز جهان  یبخش یسیاست چنین روپی. کار ببندد

و حیات اجتماعی ساکنین آن کماکان در  هرفتها انسان به کام مرگ فرو زندگی میلیون ،اندهشد کشیده یویرانی ورطهبه متحدینش 

دادن به تروریسم ای پایانشانسی بر  ،دشطور که ادعا می، آننه تنها جنگ با تروریسم دو دهه قریب به با گذشت  . حال فروپاشی است

 یترین منطقهثباتخاورمیانه را به بی و عمال   رشد و گسترش تروریسم را در جهان افزایش داده های مادی و اجتماعی  زمینهبلکه  ،نداشته

پاخاسته قابل توضیح تنها در میان گردوغبار بهنه  است جریاندر  اکنون نیزهمچه آن هربا این وصف،  جهان مبدل ساخته است.

مورد غور این جنگ را  شدن  حادث ،های اجتماعیدر ژرفای دگردیسیرا کنار زد و  این گفتمان آلود  مه ظاهرست ه ضروریلکنیستند، ب

 و بررسی قرار داد.

چه باقی ، آننهیمکنار را ها این دولت یشعارهای اخالقی و فریبندهنیز بوش و بلر و رتوریک  هایلفاظی چنانچهبنابراین، 

و داد توان توضیح می این جنگ را بروز ،هاآن با اتکا بهکه هستند اقتصادی و سیاسی  هایپارامتر  ترینیاای از پایهمجموعه ماندمی

، اما بدون ارجاع به دکر تسهیل جنگ را  کردنعملی، «بشردوستانهجنگ عادالنه و »استیالی گفتمان پرطمطراق  هرچند. تحلیل کرد

های امکان و ضرورت، قادر نخواهیم بود های اجتماعی پیش از شروع جنگدگرگونی فرآینداقتصادی و سیاسی در  عینی  فاکتورهای 

کدامین کند که میتعمق  و تأمل پرسمانروی این مشخص  طوربه( essayاین مقاله ) ،رواز این تبیین کنیم.وقوع چنین جنگی را 

فاکتورهای متعدد  . پرواضح است کهندناگزیر ساخته بود برای آمریکارا  »جنگ با تروریسم» وقوع  ، اقتصادیهای و ضرورت خاستگاه

اساس  پایه وعوامل اقتصادی  ستارج  ، منتها در این اندبازی کردهای نقش عمده این جنگو ظهور  بروزدر  المللی دیگریبینسیاسی و 

 د.نگیر تحلیل قرار می

سطحی و های پرحجم ورای تحلیلاین است که  کندمیادا  »تروریسم علیهجنگ » و تحلیل   توضیحسهمی که این مقاله در 

 سیاسی   اقتصاد   چارچوبدر  به خود گرفته بود جنگ پیش از نظم جهانیکه را تغییر و تحوالتی شدن و پوالریزهقصد دارد ژورنالیستی، 

 الزم است گفتمان مسلط رو،از اینرا تبیین کند.  «جنگ با تروریسم» وقوع  های عینی و اقتصادی زمینهو به تبع آن  بررسیداری سرمایه

و را تولید  رایج المللی که این گفتمان  بینمحلی و  رسمی و غیررسمی متعدد هایدر ارتباط با نهادرا  «جنگ عادالنه و ضد تروریستی»

این  .توضیح داددر یک ساختار تاریخی مشخص  و یک نظم معین جهانی چارچوبدر  دنکنبر جامعه تحمیل می و مشروع آن را برحق

شود تالش می پارادایمبا کاربست این  پژوهیده خواهد شد. المللیروابط بین یدر حوزه (نئوگرامشی) انتقادی ینظریهاز منظر  پرسمان

طرح پرسش برای پاسخ به  بنابراین،های اجتماعی جستجو کرد. و دگرگونیجنگ را در دینامیسم روابط تولیدی  یمقولهتوضیح و تحلیل 

 معینیک ساختار تاریخی عنوان بهشدن جهانی ،شماتیک طوربه نگرگاه همیناز  ومشخص را   تئوری مورد نظر چارچوبابتدا  شده،
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 ،المللیبیننیز موقعیت امپریالیسم آمریکا در سطح و  برخاسته از وضعیت اقتصادی آمریکا اقتصادی فشارهایسپس، . شودمیتعریف 

شود پیوند ارائه میاز آنچه  در نهایت، این مقاله با نتیجه گیرید شد. نرونمایی خواه ،«یسمترور  باجنگ »پشت  یهنیروی محرکعنوان به

 د.را به تصویر خواهد کشی مرتبطو نهادهای  فاکتورهای اقتصادی، گفتمان مسلطمیان 

 نظری چارچوب

یابی شرایط بایستی ریشه، و یک واقعیت بالفعل اجتماعی مشخص ییک پدیدهی مثابهبهجنگ،  یمقولهدر تحلیل  تئورینقش 

ظهور  یبه منصه مشخصکشور یا چند جنگ میان دو  صورتکند و به پیدا میبر بستر آن ضرورت که جنگ  را دنبال کندمشخصی 

مناسبات تولیدی در  در سیر تحوالت ،قوع جنگوشود که تحلیل و امکان می دریافتچنین « جنگ ضرورت  » مفهوم رسد.می

های در رابطه با نیازها و دگردیسی جنگ، شدنآن حادث یگسترهاساس گرفته شود تا بر  داریسرمایه اجتماعیـ  اقتصادی بندی  صورت

  اند، تحلیل شود.گذرانده ی زمانی از سرداری در یک برهههای سرمایهمشخص تحوالتی که دولت طوربهو  داریی تولید سرمایهشیوه

های ایدئولوگکه  گونهآن) انسان برخاسته از  بدذاتی  ای انتزاعی و پدیدهعنوان بهنه  ،جنگ شود کهانداز چنین استنباط میچشم ایناز 

 یهای بالقوهزمینهکه است  یتولید های مناسبات دگرگونی برآیندکنند(، بلکه ادعا می المللیروابط بین یدر حوزه رئالیسم ینظریه

را توضیح داد که توسل  ایسیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعدد   شرایط ، الزم است آندر واقع. دنساز مهیا میرا  و استمرار جنگ دادخر 

 ضرورت   کنند،می تعقیبنمایندگی و  اهکه این دولتای  طبقاتی، از حیث منافع  های معینیبه سیاست قهرآمیز از سوی دولت یا دولت

در  و تحوالت اقتصادی مناسبات تولیدیاز چنین تحلیلی مستلزم این واقعیت است که بایستی  یارائه. ندکپیدا می دارانهسرمایه

میان دو  یگاه از رابطهشایان توجه است هر  .ساختنشان دستو ظهور یافته را  بروز عوامل روبنایی   تا کرد یمتعز شرایط معین تاریخی 

های دگرگونیمیان  ناگسستنی پیوندی متقابل و، بلکه سویهو یک نه برخوردی دترمینیستی ،شودصحبت می «روبنا»و  «زیربنا» یمقوله

 مد نظر است. اجتماعی–در فرآیند تحوالت تاریخی ، سیاسی، اجتماعی و فرهنگیاقتصادی

ی این برجسته گذارانپایهاز کاکس  برتور  که المللیروابط بین یای مارکسیستی در حوزهنظریهعنوان به، انتقادی ینظریه

 ماتریالیسم   ،بر این اساسشود و تالش دارد دگرگونی روابط اجتماعی را تبیین و ترویج کند. تاریخی متوسل می ، به استدالل  است نظریه

مهم  یک عنصر  عنوان به ،تولید فرآیندماتریالیسم تاریخی بر است.  نظریهاین تحوالت تاریخی و اجتماعی تحلیل تاریخی نقطه عزیمت 

افقی  عدب  دی عمودی نیز به عب  روی امپریالیسم،  تمرکزدیالکتیک، با  یمقوله بر مضافو  در توضیح شکل خاص تاریخی تمرکز دارد

 (شمال یا جهان متروپلموسوم به )کشورهای  عد، همان استیال و فرادستی مرکزبخشد. این ب  ها میرقابت میان قدرتمندترین دولت

نیروهای مولد( و روبنا زیربنا ) مابین، روابط متقابل افزون بر ایندر اقتصاد سیاسی جهانی است.  جنوب( )جهان نسبت به پیرامون
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مدنی ی نظر گرفتن جامعه رشامل آن پتانسیل موجود برای د ،گرامشیآنتونیو دیدگاه ، با الهام از )اخالق، سیاست، ایدئولوژی و غیره(

 . (Cox, 1981b)دهنده نظم جهانی استهای تشکیلسازهعنوان به

های روابط فرآیندوارگی ساختارها و یءگرامشی، شهای دیدگاه اشتقاق ازتئوری انتقادی با  2شناسی،در سطح هستی

تحوالت اجتماعی و  یمسئله ،جریان نوواقعگرایی. کندو رد می کشدنقد می جدی به طوربهرا  3نوواقعگراییدیدگاه  المللی توسط بین

نه، یاایستاگرا رویکرداین  مقابل  برد. در ، ثبات و بازتولید قواعد نظم جهانی به حاشیه مینبود بینیپیش بر قابل   تأکیدتاریخی را با 

یخی تحلیل بایست در نسبت با ساختارهای تار میهای خاص و مسائل سیاست جهانی فرآیندکه  کنندگرایان استدالل میوگرامشیئن

های فرآینداش توسط در کلیت جهانی اقتصاد   هایسیاستها. ربندی نظم جهانی، مناسبات تولید و شکل دولتبا پیک خصوصبهشوند: 

 . (Dufour, 2008, 462) گیرندمی شکلساختاری  انتهای تغییرات  بی

 5«واراندام انفکر روشن»انتقادی از مفهوم نسبت میان نظریه و عمل که ریشه در مفهوم  ینظریه 4شناسی،در سطح شناخت

 مسئله این نظریه خود را به حل   ، چرا کهکندمی وصفغیرتاریخی جریانات نوواقعگرایان را  کاکسخیزد. گرامشی دارد، به دفاع بر می

یا طبقاتی است که با نظم موجود هیچ مشکلی  هادولتو در واقع در خدمت منافع خاص  کندمحدود میده شداده از طریق نظم جهانی  

 ,Cox) »شودپرداخته می مقصودیو برای  کسینظریه همیشه برای »گیرد که نتیجه می معروفش یگفتهبا  بنابراین، کاکس د.نندار 

)128, b1981 . پوزیتیویستی  یجاودانههای گزارهعینیت و  ادعایاعتبار ساختن ، در واقع بیایانهشناسمعرفت رویکرد  چنین  اتکا بهبا

از منظری  جهان ،روعی و سیاسی هستند و از اینها برخاسته از موقعیت زمان و مکان اجتمادیدگاه ،کاکساز منظر  .شدک  پیش می را

رد قابل تعریف است فرادست یا فرودستی و انتظاراتی که در مورد آینده وجود دا اجتماعی   یشود که بر حسب دولت یا طبقهمی نگریسته

(Cox, 1981b, 39). اجتماعی  معینبلکه همیشه منافع مشخص طبقه یا گروه  نیستخنثی و ابدی تئوری نه تنها مستقل، ، بنابراین

 کند.می بازتولیدو  تعقیبرا 

این رویکرد،  شود.های تاریخی نظم جهانی میانتقادی درگیر ریشه ینظریههای مدافع نظم موجود، در تقابل با نظریه

، بنابراین بخش برای نظم جهانی ارائه دهند.زینی رهاییجهانی، جایگی جامعهسازد در تغییر و تحوالت پردازان انتقادی را قادر مینظریه

ساختار قدرتی است که نظریه  یبرداشتن نقاب از چهرهساختن این هدف و برجسته ،واراندام دی و روشنفکرانانتقا ینقش نظریه

                                                           
2 Ontology 
3 Neorealism 
4 Epistemology 
5 Organic Intellectuals 
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 شودآغاز می «هژمونی»تحلیل  یبا مسئله ،ردنکزداییراز  یاین پروژهبخشد. کند و به آن عینیت میبخشد، بازتولیدش میقوامش می

(Dufour, 2008, 463-4). 

 زمانی معین  یدر یک برهه که  هایی؛ دگرگونیها در گذر زمان استانتقادی شناخت دگرگونی ییکی از اهداف اصلی نظریه 

بندی خاصی ترین شکل خود، تصویری است از ترکیبدر انتزاعی «ساختار تاریخی»مفهوم دهند. را شکل می خاص ساختار تاریخییک 

و  ها )گفتمان(های مادی، اندیشهتوانایی ی خاصی ازبه صورت ساختاری تاریخی و آمیزه چارچوباین از نیروها که با هم تعامل دارند. 

کردن نهادینه .لحاظ کردتوان دوسویه ها را میو روابط میان آن که بین عناصرش انسجام و پیویستگی معینی وجود دارد نهادها هستند

توان در ارتباط با گفتمان را می مقولهاین  است. جهانی به یک نظم خاصبخشیدن های تثبیت و دوام، یکی از شیوههای مشخصاندیشه

 .کار بردبهشان منافع اقتصادی و سیاسی در راستای پیشبرد ،امپریالیستیهای از سوی قدرت «جنگ با تروریسم و گسترش دمکراسی»

ها و های خاصی از اندیشهنهادها آمیزه تر،دقیق عبارتبه  .مناسبات قدرت حاکم در خاستگاه خودشان هستند بازتاب   نهادها عمال  

را  یالمللروابط بین یتوسعهکاکس  گذارند.های مادی تاثیر میها و تواناییخود بر تکوین اندیشه یکه به نوبه قدرت مادی هستند

مادی  ینیروهاها، نهادها و تعامل ایده یکه در آن هژمونی به وسیله شماردبرمیای از ساختارهای تاریخی مختلف دنبالهعنوان به

 بازتولید شده یا تبدیل شده است.

چنین استدالل او بندد. نظم جهانی به کار می واکاوینزد گرامشی، کاکس این مفهوم را در  «هژمونی»در ارجاع به مفهوم 

 تریبزرگتوسط بخش  خاصیک نظم توان از هژمونی در یک ساختار مشخص تاریخی صحبت به میان آورد که که زمانی می کندمی

پذیرفته شود. شان آنی و آتی منافعنظمی سازگار با ی مثابهبهفرودست، ضعیف و چه پیشرفته و فرادست و چه ، از کشورهای جهان

المللی از طریق مشترک در سطح ملی و بین درک   یطراحی و محاسبه به ظرفیتهمچنین، یک نظام هژمونیک جهانی بستگی 

نظم صرفا  یکالمللی، نه در سطح بین نباید فراموش کرد که هژمونی .(Gill, 1990) المللی و امکانات مادی داردنهادهای قدرتمند بین

خود را به  کند وکشورها نفوذ می یهمه درونبه غالب که  تولید   یبا یک شیوه است در یک اقتصاد جهانی ها، بلکه نظمیمیان دولت

ساختار نوع مشخصی از یک  عمال   ،جهانی بنابراین هژمونی   (Cox, 1981a, 171).دهد پیوند میوابسته  تولید   های  دیگر شیوه

 سازوکارهای گیرد و درکشورهای جهان مورد استقبال قرار می تربیشاز سوی  که بخشدرا صورت میاقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

ست بر رضایت  مبتنی ی هژمونتر، به بیان دقیق شود.به کار گرفته می جهانی ها و مناسبات اقتصادی و اجتماعی  دولت المللی  روابط بین

 به همراه خواهد داشت.نیز کشورهای تابع را  رضایت   ،کشورهای فرادست یک کشور یا هژمونیک ترتیب موقعیت، و بدینهمگانی

هایی شده خوش  دگرگونیدست و منطبق با شرایط تاریخی در گذر زمان ،یک ساختار تاریخی معینی مثابهبهامپریالیسم 

نوعی ساختار نظم  ،نوین . نظام امپریالیستیاست شدن )گلوبالیزاسیون(است که مستلزم برشمردن مختصات  نوین آن در عصر جهانی
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گیرد. مرکز و پیرامون مورد پشتیبانی قرار می توسط کشورهایبندی خاص از نیروهای اجتماعی ملی و فراملی ترکیبجهانی است که با 

ضب عملی قدرت دولت، فشارهایی را به غتواند بدون تری در سطح نظام است که میهای رسمی و غیر رسمیشامل سازمان این نظام

 چندملیتی البتهـ  ملیتیهای فراالمللی و شرکتمالی بین شدن از طریق نهادهایازد. انجام این کار در عصر جهانیمنتقل س هادولت

، در هاآن ییافتههای خاص یا منافع اقتصادی و اجتماعی سازمانرفتار دولت ،این با وجودشود. می عملیاتی ـشود نیز توصیف می

ی مثابهبه) ملیتی، عناصر اصلی و مسلط نظامهای فرابنگاهنهادهای مالی و ها و هم یابد. هم دولتکلیت نظام امپریالیستی معنا می

نقشی  . (Cox, 1981b)عناصر آن استبیش از حاصل جمع  یچیز ،ولی نظام در مقام یک ساختار ،هستند (مسلط تولید معین یشیوه

هم اقتصادی و هم  ـ امپریالیستیو استمرار مقتضیات نظم جهانی  تأمینمسیر  ساختنهموار  د،کننایفا می فرآینددر این  هاکه دولت

 است. ـ سیاسی و اجتماعی

که با دو  هاقتصاد نئولیبرالیستی به یک نظام هژمونیک مبدل شدبه بعد  1970 یدههاز  ،بر این اساس، طبق نظر کاکس

 صورت   ،تولید شدنالمللیبین ،نخست اینکه دولت. شدنیالمللبینولید و ت شدنیالمللبین: شودمیشناخته  مشخص یویژهخصلت

 شودعملیاتی میکنترل و ملیتی های فراای توسط شرکتو فراقارهتولید در مقیاس فرامرزی  فرآیندکه در آن  ی تولید استخاصی از شیوه

المللی از طریق بین تولیدآید. اجرا درمی یبه مرحلهواحد در کشورهای گوناگون  فرآیندمراحل متفاوت یک  ،به همین قیاسو 

دست مبتکر  تولید است و همچنان در فرآیند عنصر ذاتی خود   ،یابد که کنترل منابعمستقیم گسترش می هایگذاریسرمایه

ربندی مجدد و پیک مالی تأمین شدن تولید،جهانی فرآینددر مرکز شدن دولت المللیبینچنین، هم مانند.گذاری باقی میسرمایه

گر های قدرتمند به دیاقتصادی دولتهای گذاری، سیاستسازیجهانیو در عصر  فرآینددر این  .بخشدسامان میداری را سرمایه

یافتن برخی دولت موجب اولویت شدنالمللی. بینیابدسیستماتیک انتقال می طوربهه غیر پیشرفته، کشورهای جهانی، چه پیشرفته و چ

 .روندمیالمللی به شمار صادی داخلی با سیاست اقتصادی بینهای تعدیل و سازگارسازی سیاست اقتکه کانون هشد های دولتکارگزاری

 تثبیت و بازتولید فرآیندکه  ساختاری برخوردارند از چنان قدرتالمللی پول و بانک جهانی المللی همچون صندوق بیننهادهای مالی بین

های م و زمینهفراه را کند(نقش اصلی را بازی می که آمریکا 6«اجماع واشینگتن»)تحت عنوان  جهانی آزاد و بازار ایدئولوژی نئولیبرالیسم

 ،هابدهیشرط تمدید بازپرداخت عنوان بهاین نهادها  کنند.های مورد نظر اقتصاد سیاسی جهانی را هموار میسیاستبستن کاربه

جهانی تاب  اقتصاد  سهمگین  فشارنیز در برابر این  کنند و این کشورهاتر دیکته میفهای نئولیبرالیستی را بر کشورهای ضعیسیاست

حرف آخر را در اقتصاد  ،شوند و این نهادها در عملنیز به حاشیه رانده می شانملی های دولتی متعارفسازمان بالفعلتحمل ندارند و 

بودن کشورهای مپریالیستی و تابعهای اگری قدرتسلطه ،های اقتصادیو از طریق مکانیزم گونهبدین زنند.المللی میداخلی و بین

                                                           
6 Washington Consensus 
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د، نکردن عمل های اقتصادی به موقع و طبق نیازما که مکانیزهر ج فرآینددر این شود. پیرامونی به شکل ساختارمندی نهادینه می

 نهد.می این نیازها گام پیش تأمیندر راستای دولت  ماشین عریض و طویل  

 »جنگ با تروریسم» وقوعاقتصادی  خاستگاه

، قرار گرفتهسرمایه مرکز ثقل  شدنجهانی در آنکه  خاصیبایستی وقوع جنگ علیه تروریسم در یک ساختار تاریخی نخست،  یدر وهله

، فرامرزی گذاری مستقیمسرمایه ،آن یشود که در نتیجهمی تعریفشدن جهانی یویژهبا خصلتداری معاصر سرمایه تحلیل شود.

تمامی حیات اقتصادی و اجتماعی  بر هتانباش مالیهای حباب فزونی   و بازی، بورسسرمایه یفزایندهتراکم و تمرکز  سرمایه، آزاد  تحرک

ها و شرکت میان ناگزیر ، رقابتدر ابعاد جهانی سرمایهخودگستری درونی و ضرورت  سازوکارهای ی. در نتیجهچیره شده استجامعه 

شوند ی تبدیل میهایبه فشار  ضرورتا  انباشت سرمایه  و شتاب استمرار، سازی سودبیشینه، اجبارهای بازار ،داریهای سرمایهدولت نیز

 یجانبهسیادت همهطوری که  ؛خود درآورد یسیطرهجهان را تحت  تمامی بازارهاینوردد و است مرزهای ملی را در  ناچار سرمایهکه 

سره و جهان یک شدهتثبیت  المللیمالی بینسسات ؤمملیتی و پیکر فراهای غولاز طریق شرکت های اجتماعیحوزه دیگرسرمایه بر 

 سینزوودکیم نل  ا  مارکسیست  یبرجسته دانسیاسیاقتصاد کهاست  قدرتی ساختار خصلت ،اینآمده است.  در سرمایهتحت کنترل 

گونه ، همانروبرت کاکس شدن است کهجهانی یمختصهوصف همان  ،مؤلفه این کند.می توصیف «امپراتوری سرمایه» آن را (2003)

شدن تولید به صورت گسترش چشمگیر جهانی یپدیدهنامیده است.  تولید شدنجهانی آن رایک جنبه از  ،شدذکر  فوق در فراز که

که برآورد طور آناست.  شمال جهانمستقر در  داران ساکن کشورهایسرمایه تملکدر ظهور پیدا کرده که عمدتا  های فراملیتی بنگاه

ترتیب بدین .((UNCTAD, 2013 های فراملیتی وابسته استبنگاه یپیچیده هایشبکهبه  رصد تجارت جهانید 80شده است تقریبا  

سودآوری  کنند.خود کانالیزه میآن را در راستای منافع و  اندمسخر ساخته بالفعلجهان را  اقتصاد  کنترل  ،پیکرهای غولاین کنسرن

 یو مدیریت روزمره بدون دخالتمیسر است که  یادشدههای اقتصادی  مکانیزمسرمایه برای کشورهای امپریالیستی تنها زمانی از طریق 

صورت مین و تداوم بخشد. در غیر اینتضرا  های امپریالیستیدولت منافع سرانجامو  یر ادحیات نظام سرمایه یقادر باشد ادامه ،دولت

 خواهد بود.  و حیاتی آوردولت در این فرآیند الزاموساطت 

های ناشی از ضرورت ،داردوامی شاندر خارج از مرزهای ملی سیاسی های امپریالیستی را به قهردولتآنچه رو، از این

سوی گسترش خود در هانباشت سرمایه ب رانش داری هستند.سرمایهی تولید  شیوهگسترش فرامرزی است که محرک  ایاقتصادی

بازار جهانی و  در پی خلق، همواره ی اقتصادی و سیاسی محافظ آنهاسرمایه و نهادآورد که شرایطی را پدید می ترمقیاس وسیع

خود در  یسلطهجهان را تحت  ،سرمایه امپراتوری  رغم این واقعیت که بهسبب، . بدینهستند تداوم انباشت سرمایه زی برایفضاسا

های منافع دولتطریق و از این چیره شود بازار جهانی کل بر ،های اقتصادیتوسط مکانیزم آورده است، منتها قادر نیست صرفا  
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 نیروییگانه ی مثابهبهدولت  حمایت مستمرمستلزم  ،این امرتفوق  شکبدون .کند مینو تض تأمین وکمالامپریالیستی را تمام

در ، که عمدتا  ملیتیهای فرااگرچه شرکت. دنکها را استقرار بخشد و حفظ آن که نسبتا  قادر است است یقدرتمند اقتصادی فوق

اند توانستهجهانی  اقتصاد   سازوکارهایاز طریق شان و با توسل به قدرت ساختاری، اندواقع شده شمال موسوم به جهانکشورهای 

های و منازعات دولت بازار رقابتی قادر نیستند بر متن به تنهایی اماکنند، دیکته  بر دیگر کشورهارا  خود نئولیبرالیستیهای سیاست

برتری بالمنازع خود را حفظ و استمرار )ابزارهای سیاسی  و نظامی( اقتصادی فوق نیروهایبدون پشتیبانی  ،حاکم بر جهان داریسرمایه

نسبتا  ضعیف  بر اقتصادهای ملیتیهای فراشرکت تسلط راه   ،های امپریالیستیقدرتسیاسی و نظامی  قوای، برای این مقصودببخشند. 

سیر، در این م .یابدتداوم می و تابع بودن کشورهای پیرامون امپریالیستیهای فرادستی قدرتطریق  و از این کنندمیهموار را و وابسته 

 ،و از دیگرسو آورنددر میکنترل خود  بهرا  (ذخایر انرژیمنابع زیرزمینی )سو از یک ،کارگیری قدرت نظامیهبا بکشورهای امپریالیستی 

این مهم  .باز کنند «ی جهانبازار آزاد  » اقتصادبازارهای خود به روی کنند وادار میرا  کشورها سایر ،سیاست قهرآمیزبه  نتسجتمسکبا 

ی کنند، مرز اقتصاد جهانی و کشورهای متعددی که آن را اداره متسلط بی» که توضیح داده استنیز چنین ( 2003سینزوود )میک را

 . (144)ص.  «کندرا، در نیت و در موعد، ایجاب می مرزیهم زمان فعالیت نظامی بی

 نیروی نظامی به خاورمیانه از سوی شدنگسیل کندایجاب میداری سرمایه درونی اقتصاد سازوکارهایدوم،  یدر وهله

چنین تاثیرات  جستجو کرد. و موقعیت آن در سطح جهان اقتصادی درون خود اقتصاد آمریکا نیازهایبیش از هر چیز از  را آمریکا

ی دامنه سوی گسترش، بیش از هر چیز امپریالیسم آمریکا را به گیردمیت أنشکه اساسا  از موطن امپریالیسم آمریکا هایی، ضرورت

 طوربه .برطرف سازدنیازهای اقتصادیش را بخشی از کم از این طریق دهد، بلکه دستسوق میحضور نظامی در خارج از مرزهای خود 

 ی نود قرن بیستمدر پایان دهه موقعیت آمریکا، مدتی طوالنیبرای یک دورههژمونیک  کسب موقعیت اقتصادبه دنبال  مشخص،

، تولید سرانه در 2001المللی پول در سال . بر اساس گزارش صندوق بینشد و افت اقتصادیی رکود هر و وارد یک د یگیر چشم طوربه

های ایاالت متحده بین سال منفی تجاری رازت(. عالوه بر این، Callinicos, 2002) ه استآلمان، ژاپن و حتی ایتالیا باالتر از آمریکا بود

وابستگی دولت آمریکا را به سایر نقاط جهان  ،وضعیتاین  بود.میلیارد دالر افزایش یافته  450میلیارد دالر به  100از  2000و  1990

 آشفتگی اقتصادی مبین این شرایط،پذیر ساخته بود. ای آسیبقابل مالحظه طوربهتشدید کرده و موقعیت هژمونیک آمریکا را 

. با درک این گیردفزونی می سرمایه و انباشت بازتولید  سود،  سازی  بیشینهندشدن  فرآیند  ک   ،سود کاهش نرخ   سبب روندو بدینست آمریکا

های جدید داری است، تنزل آن، تشکیل سرمایهبرای تولید سرمایهافزایی کل سرمایه، یعنی نرخ سود، ممیزی نرخ ارزش»قعیت که وا

تولید، به اضافه امرشود. این داری ظاهر میتهدیدی برای رشد فرآیند تولید سرمایهی مثابهبهترتیب، کند و به اینمی و مستقل را کند

رکود و بحران و  ،سواز یک نگرانی از موقعیت هژمونیک آمریکا ،بنابراین(. 291، 1395)مارکس،  «زندها دامن میبازی و بحرانبورس
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های نظامی در محور سیاستکه  طلبیدفرااقتصادی در سطح کالن را از آمریکا می اقدامات، سوی دیگراز  سودآوری سرمایهدر فرآیند 

کارگیری هبا ب تا از این طریق بودتری بخشی از استراتژی گسترده»، شروع جنگ علیه تروریسم رواز این .قرار گرفته بود واکنشیچنین 

بنابراین،  .(Harman, 2003, 9) «تری جبران سازدطوالنی هایسالرا برای خود رکود اقتصادی  آمریکا ایاالت متحده ،نظامی قدرت

 نظیر ـزهای اقتصادی همراه با آن امتیا خود و کسب به نیروی نظامی برای تحکیم هژمونیاز پیش جای تعجب ندارد که آمریکا بیش

 روی آورد. ـ کنترل ذخایر نفت

استراتژیک  کاالی جایگاهنفت  از این جهت است که داریسرمایه نیازهایبازتولید  به منظورانرژی  منابع دسترسی بهاهمیت 

پنهان پشت  منافع  »شود شود که بنا به آنچه گفته میمی جاست که این نکته مهم برجستهاین را کسب کرده است.ویکم در قرن بیست

و  دلیل نیست که خاورمیانهبیاز همین زاویه، . (Marshall, 2009) «نفتتوان در یک کلمه خالصه کرد: جنگ علیه تروریسم را می

امتیاز از ای تبدیل شده است، چراکه این کشورها جهانی و منطقههای امپریالیستی های نظامی قدرتیبه کانون درگیر  شمال آفریقا

، کویت بشکه میلیارد 163.2عربستان سعودی با  ،ترین ذخایر نفتترین و بزرگهستند. اصلیترین ذخایر انرژی جهان برخوردار بزرگ

نشان  هاهمچنین، بسیاری از داده(. 2017باشند )پاکدل، می 2.4و بحرین  3.7، قطر 7.5، امارات 56، ایران 59، عراق 65.4

و شمال  در خاورمیانه نفت کامل وابسته به تولیدکنندگان اصلی طوربهنفت  ی  کنندهیاالت متحده و سایر کشورهای وارد دهد که امی

 های امپریالیستی دربین قدرتما یو خصمانه های فزایندهر نظر گرفتن رقابتبا د. این مهم و (Klare, 2005, 113)هستند  آفریقا

  دهد.به وضوح توضیح میاش را دارانهاز حیث منافع سرمایه خاورمیانهدر  آمریکانظامی  ناپذیراجتناب حضور ،منطقه

در استراتژی آمریکا اتخاذ شده  ،2001 سپتامبر یازده یاز حادثه پیشه انکردن خاورمیشایان توجه و دقت است که میلیتاریزه

و اجرای کرد  یباز این منطقه در  «پایانبی جنگ  »در برپایی صرفا  نقش کاتالیزور را  ،های دوقلو در یازده سپتمامبرحمله به برجبود. 

دائمی در  حضور هاستایاالت متحده دههدر گزارشی منتشر کرده است که  PNAC کرد. مهیارا تسریع و  «بزرگ یطرح خاورمیانه»

را فراهم ساخت  یموقعفرصت طالیی و به «جنگ با تروریسم»، در واقع . ,Donnelly)2000 ,14(کند را دنبال میخلیج  یمنطقه

ی جامه، که نفت در آن جایگاه مرکزی دارد( طرح خاورمیانه بزرگ) در خاورمیانه استراتژی درازمدت ایاالت متحده سازیپیاده کهاینتا

ها، پیش های نفتی غرب و طالبانینفتی بین شرکت یهمهم لول ینگ علیه افغانستان، با قطع معاملهج طرح ،بنابراین .بپوشاندعمل 

و طرح عملیاتی برای جنگ در اواسط  انجام گرفت 2001جنگ در تابستان  ریزی شده بود. سازماندهی خودطرح 2001سپتامبر  11از 

ها و اهداف های تروریستگاهپناه ینقشه»: نویسدمی . روزنامه سانفراسیسکو کرونیکل (Marshall, 2008) اکتبر تعیین شده بود

یکم وجهان در قرن بیست ژی  اصلی منابع انر یالعاده، نقشهتعیین شده در خاورمیانه و در آسیای مرکزی در عین حال، و در شرایط فوق
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 به شکل بود که هنوز هممنطقه این در « پایانبی جنگ»شروع  ینقطه ،در حقیقت اشغال افغانستان .(Viviano, 2001) «است

 .در جریان است و ویرانگری گسترده

منابع  تأمینان جنگ علیه افغانستان، به منظور س، بهسوریه، لیبی و ندارد که جنگ در عراقوجود عالوه بر این، هیچ رازی 

حمله به  در بابآنچه که  .ه استداشت درپیزدن بر ذخایر نفتی را آمد که عمدتا  چنگبه اجرا در کلی غرب  طوربهاستراتژیک آمریکا و 

 مثال، طوربه ی دولت آمریکا بوده است.شدههای از پیش و حسابسازماندهی ،تردیدبردار نیست ع نفتی آنکنترل  مناب و سرانجام عراق

سّری  ای قویا  های زنجیرهدهی کرد، که شامل مالقاترا سازمان 7«مداخله در امور انرژی»، دیک چینی یک یگان 2001در تابستان 

رتبه و مدیران ینی و مشاورانش با نمایندگان عالیچ  ها، طی این نشست .کردبود که سیاست انرژی ایاالت متحده را بررسی و تعیین می

 گفتگوهائی داشتندمالقات و  ل، بریتیش پترولیوم، اکسان موبیل، شورون و کونوکوش  همچون های نفت عظیم جهانی کنسرن

(Milbank & Blum, 2005).  های شرکت جنگ به حسابعنوان بهعلیه تروریسم را اساس نخواهد بود اگر جنگ عالوه براین، بی

الف فرانسوی، بریتیش پترولیوم و  –فینا  –شورون، اکسان موبیل، و آرکو، توتال   ی همچونیها؛ شرکتغرب ببینیم ملیتی  پیکر فراغول

 ,Viviano)اند ملیتی که صدها میلیارد دالر در این منطقه سرمایه گذاری کردهفرا هایشرکتشل و دیگر ت هلندی رویال دوچشرک

 طوربهاش منافع اقتصادی و سیاسی، استراتژی کالن امپریالیسم آمریکااین واقعیت هستند که در  یکنندهاین مسائل بیان. (2001

ای در هم تنیده است. منافع نفت نه تنها به حداکثر رساندن منافع اقتصادی شرکت های نفتی، بلکه به حداکثر رساندن کنترل پیچیده

ترسی ایاالت متحده به این امر نه تنها دس. Chien, 2002)هست )نیز رقبایش  نشاندنو عقب ایاالت متحده بر ذخایر انرژی منطقه

های و نیز عروج قدرت ساخت، بلکه قدرت آمریکا در سرکوب رقبای خود مانند آلمان و ژاپنعراق در درازمدت را فراهم می ذخایر نفتی

 ,Economist)یابد مییش قابل توجهی افزا طوربهوابسته به واردات نفت هستند،  تربیشکه  هند در آسیا چون چین وجدیدی هم

2002). 

از  بوده است. در بازار جهانی نفت ذخایر نفت، کنترل قیمت زدن برچنگآمریکا از  یکنندهتعیینتر و مهمهدف همچنین، 

را ها قیمت نفت اوپک که سال سقوط کارتل نفتی ،همراه با سرنگونی صدام حسینشد که حمله به عراق، تصور می همین زاویه

نوسانات  سو،: از یکاستلحاظ درخور توجه دو قیمت  نفت از  کنترل اهمیترا در پی خواهد داشت.  گرفته بودانحصار  بهکاری و دست

 خوشدستای که اقتصاد آمریکا دورهگذارد. بر صعود و نزول نرخ سود می مستقیمیثیر أت همیشه –مثال  نفت و گاز  –قیمت مواد خام 

، دچار اختالل شده بودی سرمایه انباشت شتابنده ،و در نتیجهسود مواجه  نرخ نزولی یرسبا و بنابراین،  شده بودمدتی طوالنی رکود

چه کارل آن براساسپیدا کرده بود.  ایکنندهچشمگیر و تعییناهمیت  ،ستحیاتیبسیار که برای واردکنندگان نفت  کنترل قیمت نفت

                                                           
7 The Energy Task Force 
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ای از سرمایه ثابت را عمده ءجاکه مواد خام جزاز آن، کرده است و بازنمایی به وضوح تشریح در مجلد  سوم کاپیتال (1395) مارکس

امر . این داشتخواهد  مستقیمی بر صعود و نزول نرخ سود ثیر أتقیمت مواد خام به هر میزانی، افزایش یا کاهش دهند، تشکیل می

نوسانات شدید   .(163-167)ص.  مواد خام تا چه حد برای کشورهای صنعتی اهمیت دارد که قیمت نیز هستاین واقعیت  روشنگر

و این  کندای میمالحظهآفرینی  قابلنقش جهانیاقتصاد  رونق و رکود در و مستقیم به شکل عمومی ی خودبه نوبه های انرژیهزینه

لحاظ که نفت برای آمریکا، نه از اینکنترل بهای از سوی دیگر،  به همراه خواهد داشت. نیز را اقتصادی در آمریکا رکود تداومامر نیز 

 از هر چیز کنترل قیمت نفت در سطح جهانییک نهاده تولید وابستگی شدیدی داشته باشد، بلکه بیش عنوانبه  خاورمیانهآمریکا به نفت  

ضمانت  پایدار  قیمت و  کنترل کشوری صنعتی،ی مثابهبه، آمریکا واقعی بنابراین، نگرانی برای اقتصاد آمریکا حائز اهمیت است.

سازی سود و انباشت ایاالت متحده بتواند بیشینه تا از این طریق نفت به منظور ارائه یک چارچوب پایدار و سودمند است به دسترسی

داری در جهان و به نفع حفظ و استمرار اقتصاد سرمایه چنین شرایطی، تأمین. مین کندو تض تأمینداری آمریکا سرمایه را برای سرمایه

 خواهد بود. نیز تداوم هژمونی آمریکا

سم آمریکا غایی امپریالی انگیزه و آماجاقتصادی و  ند تنها ضرورتتوانمی پرواضح است که کنترل ذخایر انرژی )نفت و گاز(

همراه  اضافی یتولید و سرمایهبا اضافه کرداواخر قرن بیستم با آن دست و پنجه نرم میمدت اقتصادی که آمریکا در کود  طوالنیباشد. ر 

. خاورمیانه از کردرا از آمریکا طلب می در سطح جهانی جدید یبازارها و حفظ راندن رقبای اصلی و یافتنحاشیهبود. چنین شرایطی به

و معادالت  منازعات امپریالیستیدر  ستراتژیکیاو ژئو  ژئوپلیتیکیموقعیت لحاظ از  داری وتولید و بازتولید مناسبات سرمایهحیث ضرورت 

پذیر سوق شایش اقتصادهای تابع و آسیبها دولت آمریکا را به سمت خلق و گضرورتاز جایگاه خاصی برخوردار است. این  المللیبین

نیست، بلکه نبوده و پذیر ی اقتصادی امکانبا اتکا به سلطه کسب چنین موقعیتی صرفا  ، در باال گفته شدگونه که همان. دهدمی

ای که در کشورهای تولید و سرمایهاضافهکارگیری نیروی نظامی را از میان نبرده است. هضرورت ب ،شمولی اجبارهای اقتصادیجهان

طرف، از یک داری شوند.ولید اقتصاد سرمایهبازت امپریالیستی قابل بازتولید نیستند الزم است در مناطق دیگری از جهان جذب و وارد  

نظامی قرار  یکشورهای پیرامون که تحت سلطه ،کند و از طرف دیگراضافی را جذب می یجنگی بخشی از سرمایه بازار تسیلحات  

 مورد نیاز برای فروش تولید  مین بازارهای بنابراین، تضد. بخشب و به بازتولید آن تداوم میرا جذ یاز این سرمایه بخش دیگریگیرند می

 دیگر امپریالیسم آمریکا را به خود اختصاص داده است. ستخراج سود و انباشت سرمایه، هدفاضافی، ا

 گیرینتیجه

 »جنگ با تروریسم»امکان و ضرورت  اقتصادی فاکتورهایبود که کدامین ال ؤسچه در این مقاله از دید خواننده گذشت پاسخ به این آن

آن شرایط عینی مورد غور و بررسی قرار گرفت و کوشش شد انتقادی  ینظریه رهیافترسمان از این پ  . ه بودندایجاب کرد برای آمریکا را
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گفتمان پرده از روی روابط ساختاری میان  این فاکتورهابر اساس و  کندتحلیل  و که وقوع این جنگ به آن متکی بود تجزیهرا اقتصادی 

 بدین شرح است:کرد  استنتاج الذکرفوق مباحثات توان ازسرانجام میچه آن .برداردو نیروهای مادی  وابستهنهادهای  ،مسلط

ای وجهی دو بحرانی شرایط بشر و گسترش دمکراسی، بلکه بیانگربرای احقاق حقوق جنگ علیه تروریسم، نه جنگ، یکم

پایان بی جنگبا آن مواجه شده بود.  ،المللیبینهم از درون و هم در سطح بیستم،  ننود قر  یدر اثنای دهه است که آمریکا

 افولخوردن و بیانگر برهمتوالی داشت،  قرنبرای حدود نیم لحاظاز همه آمریکا دولت هژمونیشرایطی که در  عیارو تمام

هژمونی و  افولست به واکنشی ا ،به جنگ آمریکا و بنابراین، اعتصام است هژمونیک آمریکا در سطح جهانی تموقعی

م هژمونیک در آینه نظا هر. روند این کم تقلیلپیشین خود و یا دست اش به منظور بازگرداندن موقعیتهرفتکفاز  موقعیت

است که به سهم خود  در یک ساختار تاریخی مشخص هژمونیخوردن عدم تعادل و برهم گربیانگیرد، چنین شرایطی قرار 

 گونه که مارکسدارد. همان دارینظام سرمایهبنیادی  و تضادهای ریشه در تحوالت ی کهبحران ؛از یک بحران است نشان

ای و قهرآمیز برای تضادهای موجود نیستند، های لحظهحلها هرگز چیزی بیش از راهبحران»کند بیان می (1395)

ی نمونه ، که جنگها. این بحران(297ص. )«کنداز نو برقرار می موقتا  خورده را قهرآمیزی که بار دیگر توازن برهمهای غلیان

دارند و بایستی آن را نه در میان  داریشیوه تولید سرمایهتضادهای ریشه در آن است، ی گاه عمق و گسترهتجلی بارز و

 جستجو کرد. و تحوالت اجتماعی مناسبات تولیدی در اعماق، بلکه هنجاریهای اخالقی و گفتمان

ال ؤسبه زیر محسوسی  طوربه را آمریکاموقعیت هژمونیک  ،میالدی 90 یمدت اقتصاد آمریکا در دههطوالنی رکود، دوم

های سیاست ،المللی پول و بانک جهانیدر آمریکا از طریق صندوق بین مستقرتجاری  آسای مالی وگرچه نهادهای غول. ردب

به انقیاد خود های فراملیتی اقتصاد جهان را شرکتکردند و از طریق را بر جهان دیکته می )اجماع واشینگتن( نئولیبرالیستی

چنین . از میان بردارندداری را ساختاری نظام سرمایهای و های دورهقادر نبودند کسادی و بحران ،وجود اینبا ، درآورده بودند

 اختاللرا دچار  آمریکا داریسرمایهسودآوری موانع سر راه بازتولید و انباشت سرمایه،  تولید وشد که اضافه آنمنتج به  شرایطی

منطق و کارکرد سرمایه است، دائما  که ناشی از ،داریسرمایه تضادهای درونی با گسترش قلمرو بیرونی تولیددرواقع،  .کردند

سوی گسترش سرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاس چنین، رانش انباشت، یعنی رانش به است. این چارهراهدر جستجوی 

جایی که از آندهد. فرامرزی سوق می هایحلسمت راهبه نهادهای اقتصادی و دولت مدافع آن را تر و جهانی، بزرگ

دولت اقتصادی قدرت فوقهای اقتصادی قابل حصول نبودند، از طریق مکانیزم به تنهاییداری سودآوری امپریالیسم سرمایه

برد منافع استمرار و پیش تاضرورت پیدا کرد  ناگزیر ،زور نظامیمتکی بر  مدیریت قهری   ،آور شد و از این طریقالزام

دولت آمریکا با توسل به نظامی است که  قهر این یواحوالاوضاع. در چنین را تعقیب کندی امپریالیسم آمریکا دارانهسرمایه
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 کاهش دهد و هم موقتا   اقتصادی راهم بحران  ستتوانمیآن 
 
چنین و این ،دشبه رخ رقیبان خود بکرقدرتی آمریکا را د  اینکه ق

 استمرار ببخشد.  یتر بیش برای مدت هژمونی خود را

برای  و امپریالیستی دارانهمنافع سرمایه تأمینو  های جبران رکود اقتصادییکی از راهچنگ انداختن بر ذخایر انرژی ، سوم

 کانون استراتژیدر  و شمال آفریقا ترین ذخایر نفت و گاز جهان در خاورمیانهمهم به د. دسترسیوشآمریکا محسوب می

به رهبری  دارینظام سرمایه برخوردارند که در آن یهایاین مناطق از ویژگی مشخص طوربه. استقرار گرفته آمریکا  درازمدت

و کشورهای منطقه های امپریالیستی سازوکارهای مشخصی را میان قدرت ،به بعد دوم ، از جنگ جهانیآمریکاامپریالیسم 

و  تقسیمکنترل منابع طبیعی و بوده است و بدین ترتیب،  های امپریالیستیو رقابت منازعاتکه دائما  محل تالقی شکل داده 

 بنابراین حضور .داشته استرا در پی  ایدرپی و گستردهپی های نظامیکشمکش ،بازارهای موجود در منطقه گسترش

نقش کاتالیزوری را  ر واقع، رخداد یازده سپتامبر صرفا  دناپذیر شده بود و ای آمریکا اجتناببر  ،ی نظامی در این منطقهگسترده

)حداقل در سطح   جلوه داد عادالنه سیاسیاخالقی و از حیث  آن را ،کرد میلیتاریزه کردن خاورمیانه را تسریعکرد که  یباز 

اجرا در  یمرحلهبه تری در ابعاد وسیعرا  آن نیز و ی جهانی(و در میان بخش چشمگیری از جامعه المللیبینقوانین روابط 

 آورد.

که  کندمیی را باز  اینقش ایدئولوژی «و دفاع از حقوق بشردموکراسی جنگ با تروریسم، گسترش »گفتمان ، سرانجام

ترین کمبا کم ، یا دستالمللیو بین سیاسی هایمحدودیتبدون که  دهدمیهای امپریالیستی این حق و وظیفه را به دولت

این ایدئولوژی . عملی سازد در فرازهای باال ذکرشان رفت،، به منظور آنچه را خود یافروزانهجنگ هایسیاست ،هامحدودیت

نمادین یا ذهنی، همانند نیروهای مادی، در خدمت ابزاری عنوان به ،گذاردمی که برجایای ثیرگذاریأتاقتدار و  یبه واسطه

المللی مانند هایی به واسطه نهادهای رسمی بینچنین اندیشه کند.میعمل  های امپریالیستیدولتی گرانهمقاصد سلطه

در ابعاد  ،هابه آن های وابستهبشری و رسانهحقوقهای آن، سازمان یزیرمجموعه ریز و درشت نهادهایسازمان ملل و 

و به آن  کنندمیبرحق و عادالنه جلوه  کارگیری ابزارهای قهرآمیزهشوند، طوری که باجتماعی بر جامعه تحمیل و نهادینه می

، نهادها هاروابط متقابل میان اندیشه ،دهدبه دست می انتقادی یکه نظریه ایبینیجهان با ارجاع به. بخشندمشروعیت می

 غالب پیرامون گفتمانکند. د که موقعیت هژمونیک پیدا میدهنل نیرومندی ساختاری را شکل میبه شک و نیروهای مادی

شکل یک  تا اندعینی کسب کرده طوربهکه این مقوالت  است یقانونمند از پیوندهای  یبارز  ینمونه« جنگ با تروریسم»

 حفظ و تداوم ببخشند.را  مسلطمنافع دولت یا گروهای  سانبدین و ندساختار قدرت را به وجود آور خاصی از 

*** 
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