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   دهیچک
 به رانیا یاسـالم انقالب که ايهنگامه در ياقتصـاد-یاسـیسـ يادهایبن

ــاخص چند يدارا وســت،یپ وقوع ــت بوده یجهان و مهم ش  آن از که اس

ــاره »ثروت« و »تجارت« ،»انبوه دیتول« به توانیم انیم  نیا در کرد. اش
ـــاختار خ،یتار از مقطع ـــ س ـــیس  يروین دو انیم جهان بر حاکم یاس

ـــرما ـــمیونکم و يدارهیس  و ادهایبن ل،یدل نیهم به و بود رقابت در س
 يروین دو نیا تأثیر تحت زین جهان ســـطح در ياقتصـــاد اتیضـــرور

سیس ضر، پژوهش .افتییم سازمان متعارض، یا س با ابتدا حا  یبرر
 )سمیالی(امپر يدار هیسرما یاسیس-ياقتصاد هايهمایبن و مشخصات

 عنوان به را یاسـالم بانقال رخداد سـپس و شـودیم آغاز سـمیکمون و
 قدرت دو با سهیمقا در »المللبین یاسیس اقتصاد ساختار در گسست«

صاد سیس اقت س فوق، یا شان ج،ینتا .کندیم یبرر  هرچند که دهدیم ن
سمیامپر  شوند،می گرفته نظر در بیرق قطب دو عنوان به سمیکمون و ال

 هستند. یابهمش يکدها و هامشیخط يدارا یاسیس اقتصاد منظر از اما
ند هایییژگیو که ايگونهبه ـــترش« مان ـــمیالیماتر ییفضــــا گس  ،»س

 »جنگ تجارت« و »ياقتصاد وريبهره شیافزا منظور به ییاستعمارگرا«
 با رانیا یاسالم انقالب وجود، نیا با است. داشته وجود جبهه دو هر در

ها آوردن دیپد مارزدا ،گراییتیمعنو چون ییکد ـــتع  تیمحور ،ییاس
 در متفاوت و دیجد يکردیرو ،»اقتصـــاد یفرهنگ اســـتیســـ« و التعد

ــاد ــ اقتص ــیس  گفتمان« نام با توانیم آن از که آورد دیپد المللبین یاس
   .کرد ادی »المللبین یاسیس اقتصاد یفرهنگ

 ســم،یکمون ،یاســالم انقالب ،المللبین یاســیســ اقتصــاد :دواژهیکل
  سمیالیامپر
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  مقدمه

 و دارد محوررقابت ايرابطه اغلب جهان، سطح در بزرگ هايقدرت سیاسی هايکنش

 توجیه، براي بینیجهان از نوعی تبیین و تعیین شــود.می تعیین ســود حداکثر کســب بر مبتنی

شروعیت شیم شبرد و بخ شش مجموعه نیز یالمللبین سطح در هارویه و اهداف پی  هاییکو

 گیرند.می کاربه ســـود میزان بیشـــترین آوردن دســـت به براي قدرتمند بازیگران که اســـت

ست، جهان در متعارض هايبینیجهان و هامدل  هايرقابت از نوع همین پرورده و زاده سیا

صه در سودگرایانه ست عر سوب سیا  بینیجهان هر ).Proudman, 2008: 96( شودمی مح

 کلی چارچوب که آوردمی پدید را عملیاتی کدهاي و الزامات از ايپیوسته هم به مجموعه

تار ـــطح در بازیگران رف للبین س ـــخص را الم ند(می مش  رو، این از ).Harb, 2014: 66ک

 و روابط کردن ســیال براي جهانی و کاربردي هايبینیجهان ترســیم و تنظیم براي کوشــش

سبات شورهاي هايکارویژه ینترمهم از یکی به منا ست. شده تبدیل قدرتمند و بازیگر ک  ا

ـــاس بر که جهانی مقیاس در هاقدرت رقابت هاينمونه از یکی  هابینیجهان در تعارض اس

 هايمؤلفه است. سرد جنگ دوران در »کمونیسم« و »امپریالیسم« کشمکش است،آمده پدید

ـــتاي در ژئوپلیتیکی قطب دو این اقتصــــادي ـــی کدهاي ماهیت و نوع راس ـــیاس  آنان، س

ـــت. هاییتفاوت ـــم اینکه جمله از داش  عملی هدف با و جمعی مالکیت بر تأکید با کمونیس

 مقابل، در کرد. حرکت کارگر طبقه به بخشــیدن رفاه ســمت به مارکس، هاينظریه کردن

 از فضــایی ایجاد پی در رالیســم،یبل بر خود شــناســیهســتی هايپایه قراردادن با امپریالیســم

صاد ست و اقت صی مالکیت همچون مفاهیمی بر آن گرانیگاه که بود سیا صو  آزاد بازار و خ

 توانمی شناسانه،روش و شناسانههستی مقایسه یک در ).Winslow, 2013: 4داشت( قرار

 ســیاســی، اقتصــاد در ایدوئولوژیک هايتفاوت وجود با امپریالیســم و کمونیســم که گفت

 -اقتصـادي هايروش در اشـتراك ابعاد ینترمهم اند.بوده کالن بعد در هاییشـباهت داراي

سی ستعمارطلبانه« رویکرد و »گراییمادي« بر تأکید دو، این سیا  نفوذ و ثروت افزایش در »ا

   است.

 امپریالیسم کمونیسم، رقابت و کشمکش اوج در که ایران اسالمی انقالب میان، این در

 این ایدئولوژي و شناسیروش شناسی،هستی بنیادهاي پیوست، وقوع به جهان بر سلطه براي

ـــید. چالش به را قطب دو ـــالمی انقالب آنچه دیگر، عبارت به کش  جنگ زمان در ایران اس

شه از نوعی گرفت، شکل آن پایه بر سرد سی عمل و اندی صادي -سیا  هاییمؤلفه بودکه اقت

 حریت درچارچوب اســتعمارزدایی و فرهنگ گفتمان چارچوب در گراییمعنویت همچون
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 هايمؤلفه بررسی پی در حاضر پژوهش بازگشود. جهانی نظام در را متفاوتی راه استقالل، و

 منظور، بدین است. امپریالیسم و کمونیسم قطب دو با ایران اسالمی انقالب سیاسی اقتصاد

ــتعمارطلبانه و گرایانهماده هايرهیافت ــم اس ــم و امپریالیس ــاد پایه بر کمونیس ــی اقتص  ســیاس

 آشکار اسالمی، انقالب گفتمان با دو این ماهوي هايتفاوت تا شد خواهد تشریح المللبین

  شود.

  نظري چارچوب -1

  سیاسی اقتصاد -1-1

ـــرد، جنگ آغاز و دوم جهانی جنگ از پس به به اقتصــــاد س ثا  کنترل براي ابزاري م

 تغییرات، این گرفت. قرار استفاده مورد جهانی فضاي در زیربنایی تغییرات ایجاد و کشورها

ـــطح در ابتدا ـــورها داخلی مقیاس دوم، درجه در و دادمی رخ یالمللبین و جهانی س  را کش

 ,Mondali(آوردمی وجود به را تغییراتی هاآن کلی هايســـیاســـت در و ســـاختمی متاثر

 Antovan ( یرستدومونش آنتوان سوي از بار نخست »سیاسی اقتصاد« اصطالح ).6 :2015

de Mounchterisse - 1575 صاددان م)1621 تا سوي اقت ساله« عنوان با اثري در و فران  اير

 و اقتصاد میان نظري معنادار پیوند .)1 :1395 (ابولحسنی،رفت کار به »سیاسی اقتصاد درباره

ست صطالح قالب در سیا صاد ا سی اقت  این بین عملی قبول قابل ارتباط وجود از حاکی سیا

ست. واقعی زندگی در دو صادي خیزهاي و افت ا سازي نقش چون اقت  دارد زندگی در کار

 :1384 دارد(دادگر، سیاسی اوضاع به نسبت تريمشخص ظهور باشد،می ملموس آن تأثیر و

ــاد مختلف رویکردهاي در ).2 ــی اقتص ــیاس ــت هايواژه از س ــیاس ــاد و س  هايگونهبه اقتص

ستفاده مختلفی صاد در کنند.می ا سیار سیاسی اقت ست مهم ب  عنوانبه قدرت مثال، براي که ا

 اقتصادهاي به سیاست و اقتصاد از متفاوت مفاهیم شود. تلقی سیاست در محوري مفهومی

 و دولتی خدمت مثابه به سیاست حکومت، مثابه به سیاست شوند.می منتهی متفاوتی سیاسی

سبه اقتصاد؛ مفهوم سه و هاارزش آمرانه توزیع مثابه به سیاست  کردن فراهم اقتصادي، محا

 هر ،اجتماعی و سیاسی هايبخش از شده فکمن رویکردي مثابه به اقتصاد و مادي نیازهاي

  ).41 :1392 لوین، و (کاپوراسو آورندمی پدید را سیاسی اقتصاد از خاصی هايگونه یک

ـــی اقتصـــاد تاریخی، لحاظ به ـــیاس  علیه بورژوازي مبارزه هنگام به هفدهم قرن در س

سم، ستقل علم یک صورتبه فئودالی شگامان .درآمد م سان ،علم این پی شنا صاد  بورژوا اقت

ـــلی حوزه آغاز، در .بودند ـــاددانان تحقیق اص  و کاال فرایندهاي از بود عبارت بورژوا اقتص

 جامعه ثروت که اســت اقتصــادي زندگی حوزه این از دقیقاً که بودند معتقد و پول، گردش
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 یافتن دست براي دارانزمین با آنان مبارزه و بورژوازي تجربه زودي به اما، شود.می حاصل

ـــی برتري به ـــیاس  تولید اقتصـــاد، کنندهتعیین حوزه که کرد ثابت آن پردازاننظریه به س

 داشت بیشتري وسعت 18 قرن در سیاسی اقتصاد اصطالح کاربرد .)48 :1395 (متقی،است

 مالیات و پول مبادله، تجارت، تنظیم براي هادولت که بود مطرح میزانی و مقیاس عنوان به و

ـــیخط این دربرگرفتن بر عالوه آن از پس اما بردند.می کار به ـــتگاه یک معنی ها،مش  دس

 اقتصاد علم معناي به دقیق طور به سیاسی اقتصاد کشورها، از بسیاري در کرد. پیدا نیز علمی

 علم ،) Johns and Marshall(مارشــــال و جونز تالش با دیگر. چیز نه و رودمی کار به

ــاد ــاد جاي تقریباً اقتص ــی اقتص ــیاس ــال نقش دنبال به و گرفت را س  Marshall(بوداه مارش

Buddha (، صاد سی اقت شته از سیا سفه یعنی مادریش ر  :1384 (دادگر، شد جدا اخالق، فل

صور اغلب حال، این با ).8 صاد شودمی ت سی اقت ست ادغام سیا صاد و سیا ست اقت  این و ا

سئله صاد مفهوم که م سی اقت شینی جدایی برمبتنی سیا ست پی صاد و سیا شد،می اقت  کمتر با

 و جدا کامالً آنها که نیست معنا این به اقتصاد از سیاست ساختن متمایز است. شده پذیرفته

ـــبت تفاوتبی یا یکدیگر از منزوي ـــتند، هم به نس  در یا گذارندنمی اثر یکدیگر در هس

سان متعین ساختارهاي  است ممکن خدمات و کاالها توزیع مثال، براي شوند.نمی یافت یک

ــاختارهاي یا بازار چارچوب در ــی س ــیاس ــازمان و دهد. رخ س  ها،بانک نظیر متعین، هاییس

ساس است ممکن هااتحادیه و نفعذي هايگروه ها،شرکت  هايمقوله و شانفعالیت نوع برا

 از تنها سیاست و اقتصاد بنابراین باشند. اقتصادي یا سیاسی هاییسازمان پژوهشگر، تحلیلی

  ).13 :1392 لوین، و (کاپوراسو هستند متمایز تحلیلی نظر

ظام با که هاییتحلیل در ـــرمایه توزیع چگونگی و جهانی ن ـــطح در س  آغاز جهان س

صاد تبیین شود،می سی اقت ست. برخوردار شایانی اهمیت از سیا  نظر از جهانی نظام تبیین ا

 سیاسی علوم حوزه اندیشمندان از بسیاري باور به که است مهم اندازه بدان تا سیاسی اقتصاد

صاد، و صاد هايمؤلفه و هاتحلیل به نپرداختن اقت سی اقت  یک هايواقعیت همه تواندنمی سیا

 بنديطبقه یک در سیاسی اقتصاد رو، همین از کند. روایت المللبین نظام سطح در را پدیده

 اقتصاد شود.می تقسیم »المللبین سیاسی اقتصاد« و »ملی سیاسی اقتصاد« بخش دو به کالن

 و دولت محوریت با کشــور یک اقتصــادي تحوالت و هاســیاســت مجموعه به ملی ســیاســی

 نقش تبیین و اقتصادي هايگذاريسیاست بررسی طریق از تا کوشدمی و پردازدمی هابانک

 کند مشخص را سرمایه گردش بر سیاسی فضاي تأثیر کشور، یک اقتصاد در مالی نهادهاي

)Mottaghi, 2016: 69.(    
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  المللبین سیاسی اقتصاد-1-2

ــاد ــی اقتص  ادعا آن اصــلی جریان پردازاننظریه هعمد بخش که آنگونه المللبین ســیاس

ساً کنند،می سا شاخه ا ست المللبین روابط دانش از ايزیر  تحوالت برخی بروز پی در که ا

یت در للبین روابط هايواقع هه طی الم نگ از پس هايد هانی ج مل و ظهور دوم ج کا  ت

شاخه را المللبین سیاسی اقتصاد که دارد قرار دیگري رویکرد مقابل در رویکرد این ت.یاف

 سیاسی اقتصاد بررسی در ).88 :1393 (قنبرلو، کندمی تلقی کالسیک سیاسی اقتصاد از اي

شته وجود تنش عمده گرایش دو میان المللبین ست: دا ضوعات روي که آنان ا  ترسنتی مو

ــانی و کنندمی تکیه ــوعات، از فراگیرتري مجموعه روي را خود نگاه که کس  جمله از موض

ضوعات برخی ضوعات ترینرایج سازند.می متمرکز جدیدتر، مو  تجارت شامل سنتی مو

 توســـعه و خارجی هايبدهی خارجی، گذاريســـرمایه و چندملیتی هايشـــرکت ،المللبین

ضوعات این به منديعالقه شود.می المللبین صاد در مو سی اقت  واقعیت این از المللبین سیا

  .)Mottaghi, 2016: 70( دارند اقتصـادي نیز و سـیاسـی العاده فوق سـرشـتی که خیزدبرمی

 شـــمار تنها (و اقتصـــاددانان توســـط عمدتاً المللبین پولی مناســـبات بســـیار، هايســـال طی

 سرمایه و تجارت برخالف شد.می گذاشته بررسی به سیاسی) علوم دانشمندان از کوچکی

 نفوذ هايگروه براي چندانی اهمیت فاقد و فنی العاده فوق پولی مناســبات خارجی، گذاري

 اوایل در وودز برتون ارز ثابتهاي نرخ نظام فروپاشــی با اما شــد.می انگاشــته مردم عموم و

 روسیه آسیا، شرق در مالی بحران ؛1980 دهه در خارجی هايبدهی بحران بروز ؛1970 دهه

 پول مقام در آمریکا، دالر بالقوه رقیب یورو؛ سربرآوردن و ؛1990 دهه در التین امریکاي و

 ســیاســی اقتصــاد موضــوعات از یکی صــورت به مالی و پولی مناســبات اصــلی، یالمللبین

ست. درآمده المللبین صاد گفت توانمی ا سی اقت  میان مطالعاتی حوزه یک ،المللبین سیا

 دانشــمندان علمی دســتاوردهاي از و دارد المللبین روابط با نزدیکی پیوندهاي که ايرشــته

سی، علوم صاد، سیا سی،جامعه اقت سان شنا سی،ان نظریه برد.می بهره اجغرافی و تاریخ، شنا

 ســـیاســـی،هاي جنبه بودن تنیده هم در به اعتقاد اغلب المللبین ســـیاســـی اقتصـــاد پردازان

   ).69 :1388 (گریفیس، دارند المللبین روابط اجتماعی و اقتصادي،

 رهیافت ســه به توانمی را المللبین ســیاســی اقتصــاد جهانی، نظام هاينظریه با پیوند در

   ).3 :1390 (میلر، کرد تقسیم »آزاد بازار« و »گراییسازمان« ،»مارکسیستی«

کایی و اروپایی پردازاننظریه اکثریت فت با آمری یا ند. موافق آزاد بازار ره ـــت  این هس

صادي ابزار که رهیافت سی -اقت سم بینیجهان سیا  پذیريرقابت بر دهد،می شکل را لیبرالی
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ــدید  لیبرالیســم همانند رهیافت، این کند.می تأکید هادولت دخالت هرگونه از فارغ بازار ش

 روند تنظیمی خود بازار بر اتکاء با دارانسرمایه آن در که است پرورده را حاد فردیت نوعی

ـــرمایه توزیع و گردش  هايبحران بروز و فردیت بر اندازه از بیش تأکید گیرند.می پی را س

ـــادي ـــماري اروپایی، جوامع در اقتص ـــحیح به را پردازاننظریه از ش  آزاد بازار رهیافت تص

ــاخت رهنمون ــازمان« رهیافت بروز آن، نتیجه که س ــت. »گراییس  حفظ با رهیافت، این اس

صل صاد، در دولت دخالت عدم ا شکیل به اقت شدمی نهادها و هاسازمان از نظامی ت  که اندی

 سرمایه ترعادالنه توزیع و گردش در بتوانند کنند، ایفاء را دولت حاکمیتی نقش آنکه بدون

 دولت از مســـتقل کامالً گیرند،می شـــکل رهیافت این در که هاییســـازمان بگذارند. تأثیر

 سودآور گردش و سرمایه حجم افزایش و گسترش براي نظارتی بازوهاي عنوان به و هستند

 است. آزاد بازار ساالريسرمایه رهیافت به واکنشی مارکسیسم، رهیافت کنند.می عمل آن

سم تبیین به ماده، بودن زیربنایی با رهیافت این در ساس بر پردازد.می گراییماده یا ماتریالی  ا

سی واقعیت تبیین، این سا سان براي ا ست به هاان سکن، غذا، آوردن د شامیدن، خوردن، م  آ

سائلی و جنگ اتحاد، ست این از م ست د سی هايواقعیت این ).261 :1392 (میلر، ا سا  که ا

سم صلی عامل دارد، نام ماتریالی صلت  کننده تعیین و ا ست. دیگر ابعاد تمامی کیفیت و خ  ا

   گذارد.می تأثیر وي رفتار و تفکر زندگی، نحوه بر فرد هر مادي شرایط دیگر، عبارت به

 و تقابل به »کمونیســـم« و »امپریالیســـم« ژئوپلیتیکی قطب دو که ســـرد جنگ خالل در

 بازوي عنوان به المللبین ســیاســی اقتصــاد هايرهیافت بودند، برخاســته یکدیگر با ضــدیت

 رهیافت به همزمان اتکاي با امپریالیســـم کرد.می عمل قطب دو این ســـیاســـی و اقتصـــادي

 و ایجاد پی در مارکســیســتی، رهیافت اســاس بر کمونیســم و گراییســازمان و بازارمحوري

  ).1 شماره (شکل بودند جهان بر خود نظر مورد نظم تحمیل

  
   المللبین سیاسی اقتصاد هايرهیافت چارچوب در کمونیسم و امپریالیسم ژئوپلیتیکی رقابت :1 شماره شکل
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 -اقتصادي هايرهیافت بررسی با مقاله این در نظري، مباحث و 1 شماره شکل به توجه با

 خواهد اشاره هاآن استعمارگراي و گرایانهمادي هايصبغه به امپریالیسم و کمونیسم سیاسی

 رویکرد دو با تضاد در دیگر گفتمان یک مثابه به اسالمی انقالب افتراق وجوه سپس و شد

  شد. خواهد برشمرده کمونیستی-امپریالیستی غالب

  اسالمی) انقالب گیري شکل به (رویکردي بحث و هایافته-2

   دارد؛ قرار دسته دو در توانمی را کمونیسم و امپریالیسم میان رقابت سیاسی اقتصاد

 جهان سطح در نفوذ قدرت و دامنه افزایش -1

 بازي. در گزاف ايهزینه صرف بدون ثروت بیشترین به دستیابی -2

ــلطه و جهان حیاتی منابع کنترل مســتلزم شــده، یاد هدف دو به دســتیابی ــتقیم س  و مس

ستقیم شورهاي بر غیرم شورهاي سوم جهان ک شیه (ک ست. پیرامونی) یا ايحا  هايقدرت ا

 هايروش و بازرگانی به تا دادند ترجیح کمونیستی-امپریالیستی نواستعمارگر و استعمارگر

    نمایند. پیگیري مستقیم جنگ طریق از را اهدافشان لزوم صورت در و کرده تکیه مالی

ساس و پایه سم، هژمونی ا صادي) مالی هايمؤلفه امپریالی سی -نظامی و (اقت ست سیا  تا ا

 ســیاســی اقتصــاد مؤلفه نخســتین ســازد. عملی را جهان در خام مواد و کار نیروي بر ســلطه

سم، شورهاي به آن در که دارد نام »مبادله شرایط« امپریالی  نفوذ افزایش هدف با پیرامونی ک

 صــندوق همچون امپریالیســتی، المللیبین هايســازمان شــود.می داده »وام« ســود، کســب و

 آن کردن سرازیر و پیرامونی کشورهاي از ثروت استخراج تا اندگشته ایجاد پول المللیبین

شورهاي به ضمین را مرکزي ک ستعمار فرایند نمایند. ت شورهاي ا  همین طریق از پیرامونی ک

 کشــورهاي براي داري)(برده انســان تجارت شــود.می تســهیل جهانی هايســازمان و نهادها

ـــتعمارگر ـــورهاي ثروت تا آورد فراهم را امکان این اروپایی اس ـــت به را پیرامونی کش  دس

 کارگران« وســیع جریان جایگزین اکنون) نیز (و ســرد جنگ خالل در جریان همین آورند.

ــده »مهمان ــت.کارگران ش ــورهاي از که مهاجر اس ــوم جهان کش ــورهاي به س  مرکزي کش

 و باشندمی نوع هر از کارگرانی به نیازمند شدت به امپریالیستی کشورهاي شوند.می سرازیر

شتر در سیع هايمهاجرت این پیامدهاي که ندارد چندانی اهمیت مواقع، بی  شد خواهد چه و

  ).153 :1394 (والبرگ،

 در را متفاوتی کامالً فرایند هستند، سوم جهان کشورهاي همان که پیرامونی کشورهاي

سبت جامعه گیريشکل شورهاي به ن شورها این اند.پیموده مرکزي ک صل ک  هايجنگ حا

ستقالل خونین شندمی خواهانها شورهاي (همانند با سیا) و التین آمریکاي ک  و ساخته یا و آ
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ـــتعمارگر هايقدرت پرداخته  و قومی هايدرگیري در پایگاهتأمین  جهت مرزهایی با اس

   باشند.می خارجی مداخالت نتیجه کالم، یک در و آینده ايقبیله

 عنوان به بریتانیا بود. جهان همه يحد تا و خاورمیانه در مستعمرات بیشینه سرنوشت این

 با خاورمیانه در را »کن حکومت و بیانداز تفرقه« استراتژي بزرگ، بازي نخستین اصلی فاتح

ـــعیف هايحکومت از ايزنجیره ایجاد هدف  در اروپا براي پایگاهی نیز و عرب مطیع و ض

   بست. کاربه باشد،می حیاتی انگلیسی -آمریکایی سلطه براي اکنون که ايمنطقه

ـــخت قدرت ـــتراتژي اهمیت، از درجه همان به  نیز و نظامی یا س  هايتاکتیک و هااس

ــت مهمات انبار عنوان به جنگ کنار در که دارد وجود »نرم قدرت« از گوناگونی ــیاس  به س

 به و شـودمی خوانده»فراسـیاسـت« سـیاسـی،-اقتصـادي نرم قدرت این  شـوند.می بسـته کار

شاره سیاسی پنهان هايروش با اقتصادي قدرت کاربرد سمی هايسازمان کنار در دارد. ا  ر

 با کمونیسم و امپریالیسم سیاسی اقتصاد دارند. وجود نیز رسمی غیر هايسازمان امپریالیسم،

ستفاده ست نرم قدرت از ا سیا ست این در رفت.می پیش به فرا سیا  سوي از هم هنوز که فرا

ــود،می اجرا جهان در آمریکا متحده ایاالت ــئولیت« مرکزي، هايحکومت ش ــی مس ــیاس  س

 و سود« مقیاس و دامنه افزایش کاري، چنین از هدف ».گیرند برعهده را جهان ناآرام مناطق

 به نمایند. کســب بیشــتري ســود (اســتعمار)، خارجی بازارهاي بر ســلطه با تا اســت »ســرمایه

ست دیگر، عبارتی صاد خدمت در سیا ستی سود و ثروت افزایش تا آیددرمی اقت -امپریالی

ــتی ــدمی ادعا میان، این در گردد. محقق کمونیس ــتعمارگران، این هدف که ش  ارمغان به اس

-امپریالیستی استعمارگران اصلی هدف اما است. »ماندهعقب« مردمان به رفاه و تمدن آوردن

ستی شترین توانندمی یک کدام« که بود این کمونی ستعمره یا و منطقه بی صاحب را م   »کنند ت

)Koebner and Helmut, 2010: 41-42(. ستا، این در ستین را ستعمارگرایی موج نخ  در ا

 ,Winslow( داد قرار اصلی رقیب هفت مقابل در را بریتانیا آن در که شد آغاز نوزدهم سده

  )؛7-8 :2013

 .رفتند کنار رقابت میدان از رفته رفته که رقیبان نخستین عنوان به هلند و پرتغال اسپانیا، -

 از ناپلئون هايجنگ در شکست و انقالب دلیل به را خود مستعمرات بیشینه که فرانسه -

 .بود داده دست

 »اورآسیا زمینیِ قدرت« عنوان به و بود داده گسترش را خود مرز محدوده آسیا در که روسیه -

 شد.می شناخته
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 پیوسته بهم نیز را خود هايپاره دیگر نوزدهم سده در داشت، قرار توسعه مسیر در که آلمان -

 گشت. تبدیل تازیکه اقتصادي قدرت به و کرد

 طلبی سلطه هرگونه بود، گشته آزاد تازگی به مستعمره عنوان به که آمریکا متحده ایاالت   -

 حال در دیگران همانند و باشدمی استعمار حال در امروز به تا گذشته از اما کرد،می انکار را

 برد.می سر به ايحاشیه کشورهاي ثروت استخراج

ــال میان در ــدیدي رقابت میالدي، 1900 تا 1870 هايس ــتعمرات به دســتیابی در ش  مس

 4,8 که کشور 30( داشت اختیار در را مستعمره بیشترین بریتانیا میان، این در گرفت. شکل

ــامل را میلیون 88 معادل جمعیتی با مربع مایل میلیون ــد).می ش  دوم، جهانی جنگ از پس ش

 کرد واگذار آمریکا متحده ایاالت به را رقابت میدان ها،بدهی از هنگفتی مجموعه با بریتانیا

ـــحنه و ـــم نماینده عنوان به آمریکا میان رقابت ص ـــوروي و امپریالیس   نماینده عنوان به ش

 ایدئولوژي و روش عنوان به لیبرالیسم راستا، این در گرفت. خود به ايتازه شکل کمونیسم،

 هايفعالیت کنندگانتنظیم تریناصـــلی مثابه به بازار و خصـــوصـــی مالیک بر امپریالیســـم،

ــادي ــت. تأکید اقتص ــم داش ــت آن بر و دارد تمرکز فردیت بر لیبرالیس  به نباید دولت که اس

ـــورهاي بر نظریه، این خالف اما نماید. تعدي افراد حقوق ـــت تحمیل پیرامونی کش  تا گش

ــورهاي ــازي ســلطه، و قدرت خواســتِ با هماهنگ پیرامونی کش  Day and( شــوند بازس

Gaido, 2012: 73.(   

ـــادي ایجاد که چرا بود، همراه کژتابی با آغاز همان از نظریه، این  روابط بر مبتنی اقتص

 امپریالیســتی مرکزي کشــورهاي در اســت. عظیمی نیروهاي از دولت اســتفاده مســتلزم بازار

ستلزم امر این غرب، شتن م ساخت گذاريپایه و فئودالی نظم کنارگذا  براي حقوقی هايزیر

 پذیرش به کار نیروي و زمین صـــاحبان اجبار نیز و کار نیروي و زمین به نقدینگی تبدیل

 که»سرنوشت بیانیه« طرح با آمریکا متحده ایاالت لیبرالیسم بود. بازار روابط بر حاکم اصول

سئله عنوان به 1845 سال در سون نژاد« به متعلق ايم ساک سترش پی در شد، ابالغ »آنگلو  گ

 از فراتر حتی و آرام اقیانوس ســوي به شــمالی آمریکاي قاره از خود اســتراتژیک و کالبدي

ــوي از ماموریت، این بود. آن ــون جمهور رئیس س ــال در کنگره به پیامی در ویلس  1920 س

 در دموکراسی از دفاع و ترویج براي آمریکا مسئولیت بهانه به و جدید ايچهره با و میالدي

    ).Blanken, 2012: 82( شد رونمایی جهان، سراسر

سی هدف سا سم ا  شوراندن براي متحده ایاالت سلطه داريپرچم تثبیت غرب، امپریالی

ستعمرات شین م سم برابر در خود پی  جماهیر اتحاد هارتلندِ با رقابت در بازار کنترل و کمونی
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 در این بود. آمده پدید آن در کمونیســم جنبش که بود کشــورهایی دیگر و چین شــوروي،

 اقتصــاد مســیر در را کشــورها تا  کوشــیدندمی آن متحدان و شــوروي جماهیر که بود حالی

  کنند. همراه خود با کارگر طبقه سلطه و سوسیالیتی

سی هايپروژه ساختن عملی براي متحده ایاالت سم، سیا  پرداخت و ساخت به امپریالی

ـــادي نهادهاي ـــتا، همین در آورد. روي اقتص ـــازمان راس  همچون جدیدي المللیبین هايس

 )Bretton Woods(وودزبرِتون در1944 سال در که( جهانی بانک و پول المللیبین صندوق

 ملل ســازمان و )گردید تأســیس انگلســتان )New Hampshir(شــایرنیوهَمپ ایالت در واقع

 در امپریالیســم تقویت براي )شــد نهاده بنیان فرانســیســکو ســان در 1945 ســال در که( متحد

 که سوسیالیسم شخصی برابري ایدئولوژي امپریالیسم، با ضدیت در شد. اندازي راه جهان

 به گرایی،جمع اهمیت  نیز و بود شـــده کشـــیده نیز المللیبین ســـطح در هادولت میان حتی

ـــی مالکیت با مخالفت همراه ـــوص ـــتی و خص ـــوار نبردي در تفکر، این .بود کاالپرس  با دش

 نامحدود شخصی ثروت اغواگري و خصوصی مالکیت فردگرایی، بازار، برابري ایدئولوژيِ

تا، این در .داشــــت قرار ـــ مت راس ـــن حکو یاي و خش تالین پارانو ـــ  تفکري عنوان به اس

ستی ساز ظاهر، به و محدود مدتی براي ضدامپریالی شا و کار  با روند این اما شد، واقع کارگ

 فشـار نیز و انسـان هزاران کشـتار و تبعید شـوروي، جماهیر اتحاد اقتصـادي عملکرد کاهش

   .)Chalmers, 2009: 20( گردید آن فروپاشی به منجر نهایت در غرب، مداوم

سخ سم سیاسی-اقتصادي هن سم، ایدئولوژي با ضدیت براي امپریالی  دومینو نظریه کمونی

ـــت ـــدار که اس ـــور یک اگر که دادمی هش ـــم نفوذ تحت کش  آن از پس ،درآید کمونیس

 در که اســـت ايشـــیوه همان این ،واقع در .کرد خواهند پیروي آن از پیرامون کشـــورهاي

ـــکیوچ نوآم گویند.می »مافیا دکترین« بدان ژئوپلیتیک  تعریف اینگونه را دکترین این مس

 یا »جهانی موازنه« حفظ از اطمینان ،امپریالیستی سلطه فراگیر اصل چند از یکی است؛ کرده

ست. »ثبات« ست از ايمجموعه بهتر، تعبیري به ا  ابعاد در قدرتمند بازیگران سوي از هاسیا

 از ترمهم هدف شــود. تضــمین ســود و ثروت افزایش ثبات تا شــودمی ریزيطرح اقتصــادي

 نیست مجاز امپریالیسم از نافرمانی که است نکته این دادن نشان امپریالیستی، سیاسی اقتصاد

   ).69 :1394 (والبرگ،

سه و بریتانیا ،نیجها دوم جنگ از پس شتند. قرار سنگین هايبدهی زیر در فران  آلمان دا

ـــروط هايحمایت تحت جنگ، این گانبازند عنوان به ژاپن و  به آمریکا متحده ایاالت مش

 کشورهاي همه که رفتمی پیش ايگونه به رویدادها، این مجموعه بپردازند. خود بازسازي
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 وفادار متحدان به و گردیده متحده ایاالت مدیون دوم، جهانی جنگ در بدهکار و بازنده

 بود، شده آغاز 1948 سال در که متحده ایاالت مارشال طرح با اروپا .شدند تبدل کشور این

 مســـتعمرات و یابد نجات جنگ، از پس درماندگی و کمونیســـتی هايانقالب از توانســـت

 .شد کشیده متحده ایاالت مدار به استقالل، به دستیابی از پس آن، پیشین

 برتري جهان، بر ســلطه براي امپریالیســم ســیاســی اقتصــاد رویکردهاي ینترمهم از یکی

ـــال در .بود جهان ارزي ذخیره عنوان به آمریکا دالر دادن  متحده ایاالت میالدي، 1948 س

 و داد نظام ایجاد با توانســت رهگذر این از و داشــت اختیار در را جهان طالي از درصــد 72

 به را کشور هر ملی پول و کند تصاحب را پول یالمللبین جدید صندوق طال، بر مبتنی ستد

سته دالر صلی بنیاد دالر، .سازد واب  موثر وتوي حق متحده ایاالت به و بود تجارت هرگونه ا

سمی، شکل به حداقل آن، رئیس که( پول یالمللبین صندوق در را سط ر  غربی اروپاي تو

ـــودمی برگزیده ـــوي از آن رئیس که( جهانی بانک و )ش  گمارده آمریکا متحده ایاالت س

 خود، اوج به آن رســـیدن و امپریالیســـم گســـترش  با همزمان اما .آوردمی فراهم )شـــودمی

ــرمایه جریان ــپاريبرون با و کرد حرکت باژگون جهتی در دوباره س ــاغل، س  مالی منابع مش

شته شورهاي در شده انبا شیه ک شورهاي سود به را ايحا شش و سود عنوان با مرکزي ک  پو

سري شته در شرایط این .کرد سرازیر تجارت از آمده پیش هايک  و روم امپراتوري در گذ

ـــال از نیز آمریکا متحده ایاالت و بود داده روي بریتانیا  خالل در و بعد به میالدي 1971 س

ـــت تبدیل خالص بدهکار به ویتنام، جنگ  رئیس رفت. بین از تقریباً آن طالي ذخایر و گش

ـــون ریچارد آمریکا، وقت جمهور ـــد ناگزیر نیکس  در تعلیق حالت به را طال پولی نظام تا ش

صمیمی، چنین از پس .آورد ستان ت شی ناگزیر به آمریکا کارانب شور ذخایر از بخ  را خود ک

ــندوق نظارت تحت و اجبار به ــناور ارزهاي به پول، یالمللبین ص  میان از با کردند. تبدیل ش

سین رفتن شورهاي طال، بر مبتنی پولی نظام واپ  باید تنها المطالبه، عند دریافت براي جهان ک

صاد .کردندمی دریافت سفته سی اقت شورهاي دیگر تا شد سبب دالرآمریکا سیا  جهان، ک

 تراز حتی (که را آن زوال به رو اقتصـــاد و کردهتأمین  را متحده ایاالت هايجنگ هزینه

سري  این اینجا در پنهان نکته دارند. نگه سراپا بود) افزایش حال در شدت به آن تجاري ک

 یک با مقایســه در نیرومند صــنعتی کشــور یک اقتصــادي، ورشــکســته جهان در که اســت

 به .آوردمی بدسـت را بیشـتري بسـیار اقتصـادي و سـیاسـی قدرت نیرومند، خنثاي بسـتانکار

ـــخنی ـــاتر، س ـــرمایه جهان همه رس ـــامن به« داريس ـــده تبدیل آمریکا اعتباري ض  »بود ش

)Koebner and Helmut, 2010: 56(.   
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 دالر اگر که بود داده قرار فشار تحت را خود کارانبستان متحده ایاالت رهگذر، این از

 اقتصاد و شد خواهد ارزشبی نیز کشورها دیگر آمریکایی دالر ذخایر کند، سقوط آمریکا

شید خواهد فرو هم از خود به خود نیز آنها ضعیتی، چنین .پا صاد و سی اقت   آمریکا دالر سیا

ـــتراتژیک هدف بنابراین، بود. کرده تبدیل دومینو بازي هايمهره به را  متحده، ایاالت اس

سداري صاد از پا سی اقت  اهداف دیگر با همراه هدف، این .بود ممکن شکل هر به دالر سیا

ند حیاتی مان نان ( فت) ذخایر از اطمی ـــوع، این رفت.می پیش ن بب موض ـــ  بردن کار به س

 سال در اوپک نفتی اتحادیه راستا، همین در گردید. نفت هايقیمت در دستکاري استراتژي

 ســعودي، عربســتان رهبري به و متحده ایاالت ايخاورمیانه متحدان ســوي از میالدي 1960

ــاه ــد. اندازيراه ونزوئال و ایران ش ــازمان، این ش ــود به را جهان در نفت گذاريقیمت س  س

 آن، از ترمهم اما کرد،می ریزيپی نفت کننده تولید کشــورهاي از شــماري انگشــت تعداد

عت ـــودآوري و منف کت س ـــر کا نفتی بزرگ هايش نک انگلیس، و آمری  طور به و هابا

 اوپک ســـازمان اهداف ترینبنیادي از جهان، پولی نظام در دالر جایگاه حفظ غیرمســـتقیم،

 اقتصـــاد در »نفتی دالرهاي« عنوان شـــدن پدیدار رویدادي، چنین برایند .رفتمی شـــماربه

   .)Proudman, 2013: 102( بود المللبین سیاسی

ـــرازیر برآیند ـــدن س  هايبانک ظهور نیویورك، و لندن هايبانک به نفتی دالرهاي ش

 آمریکا، بانک هانُوِر، هايکارخانه بانک شــهر، بانک منهتن، (چیس بریتانیا و متحده ایاالت

ــتریان ظهور با موازي که بود جهان بانکداري هايغول عنوان به میدلند) لویدز، بارکلیز،  مش

 اویل اسـتاندارد و نیوجرسـی اویل، اسـتاندارد سـپس و »نفتی بزرگ خواهر هفت« آنها نفتی

 وتکسـاکو خلیج نفت کالیفرنیا، اویل اسـتاندارد موبیل)، اکسـون حاضـر حال (در نیویورك

 حال (در ایرانی -انگلیســـی نفت شـــرکت و شـــل داچ رویال )،Chevron حاضـــر حال (در

 فقیر کشــورهاي به را نفتی دالرهاي هابانک بود. جهان نفتی هايغول عنوان به )BP حاضــر

ندمی قرض نه تا داد فت واردات هايهزی ته تعلق وام از باالتر برابر 4 که را ن  بود، گرف

ند. مه با و میالدي 1979 ســــال در بپرداز فت جریان کنترل ادا نک دالر با جهان ن  هايبا

 جهان صـــنعتی و اقتصـــادي منابع بر انگلیس و آمریکا مالی تشـــکیالت هژمونی آمریکایی،

ــد. احیا دوباره ــان جهانی بانک آمار ش ــال میان که دهدمی نش  109 از ،1986-1980 هايس

ــور ــل در دالر میلیارد 332 بهره، عنوان به دالر میلیارد 326 بدهکار، کش  پرداخت بدهی اص

 از بیش به یعنی دالر، میلیارد 882 دالر به دالر میلیارد 430 از پول اصل حال، عین در و شد

 از نفت قیمت تا داد اجازه میالدي 1986 سال در اوپک که زمانی یافت. افزایش برابر دو از
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ـــکه هر در دالر 10 زیر به 1980 ســـال در دالر 26 ـــقوط بش  با تا بود قادر ریگان کند، س

ستراتژي ستکاري ا سی ویرانگر کاربردهاي نفت، د شتن میان از جهت در را سیا  رقیب بردا

 کمونیسم سپردن براي را جدیدي سرد جنگ ریگان که زمانی در امر این .برد کار به مقابل

ـــتر توده« به ـــبب بود، انداخته راه به »تاریخ خاکس  براي خارجی تجارت بحران پیدایش س

  ).87 :1394 (والبرگ، شد نفت کنندگان صادر و شوروي جماهیر اتحاد

 هايگفتمان با متفاوت عمالً ژئوپلیتیکی نیروي یک ایران اسالمی انقالب هنگام، این در

 گرایانهمعنا اصالت اسالمی، انقالب ژئوپلیتیکی گفتمان تمایز وجه نخستین بود. خود خاص

ــالمی انقالب ادبیات .)2 شــماره (شــکل بود آن فرهنگی-دینی گفتمان و   زمانه در ایران اس

سبات شرق، قظب گفتمان در که چرا بود؛ مانندبی خود سم و تولید منا  مبنا عنوان به ماتریالی

 هنگفت ثروت و ســـاالريســـرمایه مدار بر نیز غرب ژئوپلیتیک گفتمان و شـــدمی شـــناخته

 با اسالمی انقالب دینی حاکمیت سوي، دیگر از .)142 :1392 بیگی،قره و (متقی چرخدمی

سطی قرون در که آنچه ستی و ماهوي تفاوت داراي بود، داده رخ اروپا در و سانهه  بود. شنا

ــحیت دینی حاکمیت ــطی، قرون مس ــیر از برآمده وس ــویهیک تفس ــج و س  الهیات نیافتهنض

سیحی سته هرمنوتیک و م شیش چند ب سالمی انقالب دینی حاکمیت بود. اروپا در ک  ایران ا

ـــیار عامل دو برد؛می بهره پویا فقه و طوالنی تاریخ از ـــیحیت دین که کننده تعیین بس  از مس

قدان ماد، (محقق بردمی رنج آن ف نابراین، ).45 :1379 دا یت ب مان هايقابل  انقالب گفت

ـــالمی ظام چون عواملی در توانمی اس نایی ن مان مع یت انقالبی، گفت بار قابل یت و اعت  قابل

سی شکیل در آن توانایی انقالبی، گفتمان دستر ستعاري سطح فراگیر، ارزيهم زنجیره ت  و ا

 شـرایط و جهانی هايرقابت و ماتریالیسـم پادگفتمان انقالبی، گفتمان اسـطوره بودن فراگیر

  ).47 :1394 ناصرخاکی، و شکري (کشاورز کرد شناسایی گرامعنویت -دینی گفتمانی



  ... الملل نیب یاسیاقتصاد س                                                                                     72

 متقی( کمونیسم-امپریالیسم گرایانهماده سیاسی اقتصاد با تقابل در اسالمی انقالب فرهنگی گفتمان :2 شماره شکل

  )1392 بیگی،قره و

سان رابطه سی نظام در خدا با ان سالمی، انقالب سیا شان همانند که نبود ايرابطه ا شی  ک

 اکثریت خواســت همواره و داشــت وجود آن در خودمختاري و آزادي بلکه شــود؛ تعریف

سینی، بود دخیل آن در  شد سبب ماتریالیستی، ضد مختصات این مجموعه ).53 :1375 (ح

سالمی انقالب گفتمان تا سویی و ستیز در ا  گیرد. قرار زمانه ژئوپلیتیکی قطب دو هر با ناهم

ته ابزاري عقالنیت در قطب، دو این  و زدندمی پا و دســــت متافیزیک قطعی نفی و مدرنی

 احســاس نیز اروپا در حتی که خوانشــی بود. متافیزیک از مدرن خوانشــی اســالمی، انقالب

 عنوان با اسالمی انقالب از فوکو، میشل چون اندیشمندانی اسالمی، انقالب وقوع با و شدمی

 فزاینده گسست ایران اسالمی انقالب فوکو، میشل نظرگاه از کرد. یاد »روحبی جهان روح«

 راستا همین در نیز را تاریخ و شود جهانگستر تواندمی بود مدعی که روندي بود؛ مدرنیته در

 رهیافت دو در عدالتیبی و طبقاتی فاصـــله فزاینده افزایش ).41 :1381 (حاجتی، دهد پایان

 در بود. گرایانهمادي رویکرد در »عدالت« کلیدواژه فقدان از نشان امپریالیستی، و کنونیستی

نهمعنویت گفتمان ـــالمی، انقالب محورا مام که اســــت مهمی مفاهیم از یکی عدالت اس  ا

ــی، گیريجهت ترینمحوري که جاآن تا اندداشــته تأکید آن بر همواره خمینی(ره)  ســیاس

شان دیدگاه از اجتماعی ستقل، ايجامعه ایجاد رود.می شمار به ای  جهت در عدالت تحقق م
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 است اسالمی حکومت اساسی اهداف از فرهنگ و اجتماعی،سیاسی اقتصادي، هايگیري

 سیاسی نظام اهداف ینترمهم از یکی خود عملی مواضع و نظري سیره در خمینی(ره) .امام

ـــط تحقق را ـــمرده بر جــامعــه در وعــدالــت قس  براي را واژه این مختلف موارد در و ش

 اندیشه بر حاکم فلسفی مبانی و بینی جهان به عنایت با .است برده کار به حق تمایزحکومت

 سیاسی قدرت کننده کنترل درون از مختلفی ابزارهاي رسدمی نظر به امام، حضرت سیاسی

 امام حضرت اندیشۀ در درونی بعد از سیاسی قدرتِ کنترلِ در که آنچه اما باشد،می حاکم

 در حاکمان سیاسی قدرت تحدید براي و گرفته قرار خاص تأکید مورد و بوده مطرح بیشتر

ـــته نقش مکانی و زمان هر ـــالم به آگاهی و علم و تقوا ایمان، عدالت، توان:می را داش  اس

 به توجه عین در اسالمی انقالب گذاربنیان واقع، در ).67 :1392 همکاران، و (سبزي دانست

 بنانهادن و فقیه والیت نظریه نمودن عملی به توجه با ،عدالت مفهوم عرفانی-یکالم جنبه

سالمی جمهوري نظام سی وجهه ،ا  گفتمانی هايچارچوب در نیز را عدالت اجتماعی و سیا

  ).103 :1392 مسعودي، و (میناخانی است گنجانده اسالمی انقالب

ـــوي از ـــالمی انقالب رخداد دیگر، س ـــتی قطبی دو نظام در آنکه با ایران اس -امپریالیس

ــتی ــت کمونیس ــس ــانهمعرفت هايگس ــناس ــول خود اما آورد، پدید ش  تدریجی روند محص

ــماربه ایرانیان اســتعمارگرایانه ضــد مبارزات ــتقل ماهیت دیگر، عبارت به رود.می ش  و مس

ـــدن جهانی روزهاي همان از ایرانیان دینی هویت تاریخی ـــب براي هاقدرت رقابت ش  کس

 و محورانهاستقالل غیروابسته، پایی جاي یافتن دنبال به زمین، کره در بیشتر استعماري فضاي

ساختن سی الگوهاي بر سالم سیا شیدي، و (متقی بود گرایانها  با نمونه، براي . )97 :1392 ر

 تا کوشیدندمی شوروي، طرفدار عناصر آسیا، در بریتانیا و شوروي جهانی هايرقابت آغاز

ــمال در را قدرت ــوروي به ش ــوروي جماهیر اتحاد و کنند واگذار ش  این بود امیدوار نیز ش

 دولت روي، همین از .گردد ملحق امپریالیستی ضد اردوگاه به ایران و یابد گسترش جنبش

ستان جمهوري و آذربایجان خلق ستقالل اعالم میالدي 1945 سال اواخر در کرد  نمودند، ا

ـــینیپس از پس اما ـــوروي جماهیر اتحاد نیروهاي نش ـــال در ش  درنگبی میالدي، 1946 س

 هايدســـیســـه از خشـــمگین ایرانیان دوم، جهانی جنگ پایان در حال، این با .فروپاشـــیدند

ستی، ستند امپریالی  سال در بود، بریتانیا قدرت ید در که را انگلیس و ایران نفت شرکت توان

ــم جبهه بر متکی که ایران شــاهنشــاهی .نمایند ملی میالدي 1951  ســبک به بود، امپریالیس

 مورد مصــدق، ملی، وزیر نخســت ســرنگونی براي را نظامی مداخله بزرگ، بازي نخســتین

 به واکنش در ،) Emanuel Shinwell(وِلشـین امانوئل بریتانیا، دفاع وزیر داد. قرار بررسـی
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 نشود، داده ايکوبنده پاسخ روند این به اگر« که داد هشدار ایران در نفت شدن ملی جریان

 به هاکوشــش اســت ممکن و شــد خواهند ترغیب نیز خاورمیانه کشــورهاي دیگر و مصــر«

 سرانجام روي، همین از .)Khalili, 2010: 18( »رود پیش نیز سوئز کانال کردن ملی سمت

ــازمان ــیا س ــال در س ــتیبانی به کودتایی در میالدي، 1953 س ــدق دولت انگلیس، پش  را مص

   ساخت. سرنگون

ـــالمی انقالب بنابراین،  و هاانگاره ها،ارزش بر و بود هویت از جدید تعریف نوعی اس

ـــت اعتقاد و دادمی اهمیت دینی فرهنگ چارچوب در هنجارها  جمعی روح آنچه که داش

 اتکاي ،ترمهم آن از بلکه است، داريسرمایه و مادي قواعد تنها نه سازد،برمی را ملت یک

 با جدید، هویت این .)36 :1392 (متقی اســــت خود دینی هویت و هاارزش بر ملت یک

 بخش، ســه به جهان تقســیم با آمریکا و شــوروي داشــت. ناســازگاري ســر اســتعمار هرگونه

مت نخســــت جهان یه هاي(حکو ما ـــر مت دوم جهان داري)،س ـــتی هاي(حکو  -کمونیس

ستی) سیالی شورهاي سوم جهان و سو سعه)، حال در (ک ستعمار در تو  غارت و سوم جهان ا

شی هم از آن منابع سالمی انقالب گرفتند.می پی ستعماري ماهیت شناخت با ا  قطب دو هر ا

 معنوي تاریخ پایه بر را هویت آنان، استعماري خوي و افزاريسخت پایگاه به غرب، و شرق

ــاند ــناس ــاب به »دیگري« ژئوپلیتیکی، قطب دو هر براي و بازش  یابیهویت فرآیند آمد. حس

ضمن سته هم به قطب سه میان متقابل کنش مت ست: پیو  هویت مخالفت؛ و هویت تمامیت، ا

ـــتره در جنبش یک ـــکل دیگري یک با مخالفت در کنش و اجتماعی حوزه یک گس  ش

 جمعی رویکرد بر مبتنی نوعی به شیعی ـ اسالمی هویت بروز زمینه درونی، منظر از گیرد.می

ــت مذهب به ــازهویت مبانی به عمیق اعتماد بیانگر که اس ــیعه مذهب س ــدمی ش  همین و باش

 منحصر و ویژه جایگاهی ما عصر هايانقالب سایر میان در ایران انقالب به که است خصلت

 پدید را هادولت کننده تعیین هايرویه از بخشی هویت ).69 :1386 (کدي، بخشدمی فرد به

ها کنش نوع و آوردمی ـــخص را خارج و داخل در آن  دین از برآمده هویت کند.می مش

سالم سی شیعه ایده و ا ستی هویت تا شد سبب سیا ستی -کمونی سیالی ستی، و سو  با امپریالی

  .شود مواجه گسست

  گیرينتیجه

شقاقی کنش یک مثابه به ایران اسالمی انقالب  از شود.می محسوب المللبین نظام در ان

صاد نظر سی اقت سالمی انقالب رخداد ،المللبین سیا ستري در ا  آن در که داد رخ تاریخ از ب

ـــرمایه و گرایانهمادي هايبینیجهان ـــتگی از محورانهس ـــی برجس  بودند. برخوردار خاص
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ـــم ـــازمان و آزاد بازار بر اتکاء با ژئوپلیتیکی کنش یک عنوان به امپریالیس  پی در گرایی،س

 گردش و انبوه تولید داري،سرمایه اقتصاد گرایی،فردیت چون هاییویژگی با لیبرالیسم بسط

 مندنظام گســترش و تنظیم براي نهادهایی و هاســازمان ایجاد همچنین، بود. ســرمایه حجم پر

 ســطح در امپریالیســم ســیاســی اقتصــاد هايخصــلت دیگر از جهان ســطح در داريســرمایه

 مبنا با سیاسی، اقتصاد مارکسیستی رهیافت از تاسی با نیز کمونیسم رود.می شماربه المللبین

سم دادن قرار  با تقابل و رقابت به المللبین نظام در خود بینیجهان مایهجان عنوان به ماتریالی

 امپریالیستی سیاسی اقتصاد هايرهیافت در ماهوي هايتفاوت وجود با پرداخت. امپریالیسم

ــتی، و ــعه رویکردهاي اما کمونیس ــباهت داراي دو این محورانهتوس ــت. هاییش  جمله از اس

ستعمار به خود، اقتصادي توسعه و نفوذ دامنه افزایش براي قطب دو هر آنکه  آوردند روي ا

ـــورهاي و  تقویت و اقتصــــادي وريبهره افزایش براي فضــــایی عنوان به را پیرامونی کش

ـــی کارامدي ـــیاس ـــرف به س ـــتی روش همچنین، درآوردند. تص ـــم ماتریالیس  و کمونیس

 مســیر دو عنوان به گراییمادي ایدئولوژي که دهدمی نشــان امپریالیســم، محورانهســرمایه

 تا شد سبب گراییمادي بودن بنیادي است. کرده عمل ژئوپلیتیکی قطب دو این در مشترك

 فضاهاي تصرف و تحمیل به کشورها، بومی هویت و استقالل نفی با کمونیسم و امپریالیسم

ـــتاي در ژئوپلیتیکی نیروي دو این رقابت دیگر، عبارت به آورند. روي خود پیرامونی  راس

سب ضاهاي ک شتر حیاتی ف صاد ماهیت و گرفت قرار بی سی اقت  نزدیک هم به را دو این سیا

 چارچوب در گراییمعنویت کردن قلمداد بنیادي با ایران اسالمی انقالب میان، این در کرد.

ست نوعی فرهنگ، گفتمان شینه رود.می شمار به زمان آن المللبین نظم دو در گس  دینی پی

ـــتقل و ـــالمی، -ایرانی هویت مس  که آورد پدید را فرهنگی هايگفتمان از ايمجموعه اس

ستی گرایانهماده گفتمان ساالريیکه ستی-امپریالی  این از ساخت. مواجه چالش با را کمونی

 گراییمعنویت و فرهنگ شدن برجسته و ایران اسالمی انقالب رخداد با  گفت توانمی رو،

 و شــد مواجه شــناختیمعرفت هايگســســت با المللبین ســیاســی اقتصــاد هايرهیافت دینی،

ـــاد محورانهماده رویکردهاي مانور قدرت معنویت، و فرهنگ ـــی اقتص ـــیاس  را المللبین س

   داد. کاهش
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