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بررس  نیا به  از    پردازد یم  یافراد  ی هادهیا  یمقاله  و آمده برچپ  جناح  که  اند 

که -اند  شده  ی کتاتورید   ی هات حکوماما مدافع    ند،نامی م  ست«یالیرا »ضدامپر  شانخود

حکومت از    یبرخ کمون  شانخود  هااین  به  که    -ندخوانی م  ی ستیال یسوس  ای  ی ستیرا 

س  خواهیدموکراس  ی هاجنبش   د،ورزنی م  ستم  یمل  ی هاتیاقل و   کنندی م  رکوبرا 

 ی هاحکومت   نیکه از ا  ی شکنند. کسانمی بهتر را درهم    یزندگ   ی مبارزات کارگران برا

که از   ییهاست یکمونآن  از    هیکنا  ،اندشده   ده ینام   «ی»تانک   یا  کنندی م  ت یاقتدارگرا حما

کردند،    تیحما   ی شورو  ریتوسط اتحاد جماه  1956سرکوب انقالب مجارستان در سال  

  ، شده است  میتصور که جهان اساساً به دو اردوگاه تقس  نیبه ا  ارجاعبا    «،گرااردوگاه»  ای

اقتدارگرا«   ی ها»چپ  راًیو اخ  ن یها همچن. آن ستیالیضدامپر  ی گریو د  ست یالیامپر  یکی

 یهامیرژ  انیچپ هستند، به حام  جناح  در  کنندی ادعا م  گرچها  رایز  ،اندشده   خوانده

اهگشت  لبد  اقتدارگرا عنوان  اغلب    راداف  نیاند.    یاد   شانخوداز    ست«یالی»ضدامپربا 

متفکران   نیا  رایز  ، دهمی م  حیرا ترج  ست«یالیضدامپر-اگرچه اصطالح »شبه  نند، کی م

سازمان  واقع  و  در  از همهن یباا.  ندارند  سمیالیامپر  هرگونهبا    منسجمی  مخالفت ها   ،

تر سهل تر و کوتاه که  دلیل نیام صرفاً به ااستفاده کرده  نجایدر ا گرا«»اردوگاه اصطالح

 است. 

وجود آمد و  ه بگرایی« »اردوگاهدهم که چگونه   ح یتوض نجایخواهم کرد در ا یسع

سوس  ما  باستی الیچرا  کن  دیها  رد  را  سوسمی آن  ما  اومانست یال ی.  به  م یهست   ست یها   .

و از   میاعتقاد دار  ،هاانسان  تمام  ی زندگ  بهبود  یعنی  اومانیستی،  ی هاارزش  ی مبارزه برا

 یکه در آن همه  یجهان   م،یخواهیو استثمار م   ستم از    آزاد  ی . جهانمیکن یم  تیآن حما

 ی داشته باشند. ما حقوق مدن   أی و ر  حق اظهارنظرخود    ی ندهیها بتوانند در مورد آانسان

و    ی از ستم نژاد   یو مطبوعات، آزاد  انی مذهب، اجتماعات، ب  ی آزاد -  یمدن  ی ها ی و آزاد

  راستین  یستیالیسوس  ی هجامع  آفرینشو    سمیال یسوس  ی مبارزه برا  ی الزمهرا    -یتیجنس

 . دانیمی م
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 سم ی الیو ضدامپر  سمیونال یانترناس خاستگاه
ها دموکرات  رایبار در قرن نوزدهم در اروپا ظهور کرد، ز  نخستین  سم یونال یانترناس 

اقتصاد از    ی را با نوع  کاپیتالیسمخواستند  ی )که مها  ستی ال ی( و سوسیدموکراس  انی)حام

ها کردند.  آرمان  نیا   ی برا  گریکدیاز مبارزات    پشتیبانیکنند( شروع به    نیگزیجا  یتعاون

.  درآمدسرنوشت  نییتع   ی از حقوق مردم برا تیابتدا به شکل حما سمی ونالیانترناس نیا

انگلس، از ستی الی ها و سوساز دموکرات  ی اریمثال، بس  عنوانبه ها، ازجمله مارکس و 

 ادغام   هیروس  ای  شیپروس، اتر  دراز نقشه حذف و    در فواصل گوناگونکه  - حق لهستان  

،  به همین ترتیبکردند.    تیمستقل حما  دولتسرنوشت و    نییتع  ی حقبرا  -شدی م

 ییایتانیکرد و از کارگران بر  تیحما  ایتانیبر  ی از امپراتور  رلندیمارکس از حق استقالل ا

ا از استقالل  تا    تی حما  گریکدیاز    ز ین  دیدهکنند. مردم ستم  پشتیبانی  رلندیخواست 

آمری م در  بردگان    با که    یتی هائ  ن،یالت  ی کایکردند.  فرانسه به  شورش  از  استقالل 

اروپا کمک کرد.   سمی الیامپر  هیمشترک عل  نبرددر    واریبول   مونیبود، به س  یافتهدست

 یامپراتور   ایآغاز شد که تحت ستم ملت    یاز مردم  تیعنوان حمابه  سمیونال ینترناس ا

  زین  سمیالیتوان سرآغاز ضدامپریرا م  کیدموکرات  سمی ونال ی. ظهور انترناس بودند  ی گرید

 .شد م خوانده نمی نا  نبه آدانست، هرچند که هنوز  

در سراسر اروپا رخ داد که در فرانسه   یکیانقالب دموکرات  1848در سال    کهی هنگام 

و استبداد    هیقاره عل  ی ها در همه جاهمراه شد، دموکرات  سم یالیسوس  ی با مبارزه برا

کوچک   ی هاها و سازمان متحد شدند. دموکرات  زادگاننجیب   ازاتیو امت  اقتدارگرایی شاه

برا   یرنگوناز س  ههم  ی و کارگر  ی ستیال یسوس  ت یحما  ی جمهور  ی پادشاهان و مبارزه 

 ی آن جنبش انقالب   خطاب بهکه    ست«یکمون  فستی مارکس و انگلس در »مان  کردند.

شده   شونوشته  متحد  جهان  »کارگران  کردند:  اعالم  آن دیبود،  داشتندها  !«  که   باور 

ی رزات برا و در مبا  بگذارند  پا فراتر  یمل  ی توانند از مرزهایم  دگانیکارگران و ستمد

 دهند.  مدست هبه دست  سم یالیو سوس یدموکراس ی و برا ی سرنوشت مل نییتع حق

کارگران    داریپد  ی زمان  سمیونال یانترناس   ی جلوه   نیدوم که   هنگام   کشور  کیشد 

 جریان  نیبودند. ا گرید ی کارگران کشورها تیحما در پیخود  انیکارفرما  هیعلمبارزه 

دهه مبارزه  به   1860و    1850  ی هادر  عبور   ممانعت   و  شکنی اعتصاب   علیهعنوان  از 
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 گر ی کد ی  ی ها در کشورهااز مرزها و شکستن اعتصاب  یغرب  ی اروپا  و  ایتانیکارگران بر

 انکارگر  یالمللن یب  یهمبستگ  ی برا  کارزاربه    شکنیاعتصاب جنبش ضد  نیآغاز شد. ا

د که مارکس  بر  رهاول    المللبین   ایکارگران    یالمللن یب   ی اتحادیه  س یشد و به تأس  لیتبد

کار    ی رهبر  ی شورا  عضو مارکس  بود.  کشورها   المللبین آن  در  از   ی را  اعم  مختلف، 

سال    ، همانند 1871  سیکرد و در زمان کمون پارمیهماهنگ    ،ی و جمهور  یپادشاه

 کرد. تیدر فرانسه حما سمیالیسوس ی برا نبرددوباره از  ،1848

بای کارگر م  ی معتقد بود که چپ و طبقه  نی همچنمارکس    قبال  در  دیتوانند و 

بهبود    ی الملل را برانیب  مطالباتاز    ی ار یکنند. او بس  ی ر یگموضع  گرید  ی مسائل کشورها

ی تحریر  به رشته ها،  نظر از شکل حکومت آنصرف   ،ییمختلف اروپا  مللکار در    طیشرا

طدرآورد داخل  ی.  مااالتیا   یجنگ  ب متحده،  را  ن یرکس  از که  کرد    هدایتالملل 

ونقل پنبه به  کند تا از حمل  تیمتحده حمااالتیتوسط ا  ونیبنادر کنفدراس   ی محاصره 

جلوگ  ینساج  ی هاکارخانه نامه   .شود  ی ریانگلستان  در  آبراهام   ی او  به  خود  معروف 

 کنندمیمتحده استدالل کرد که طبقات کارگر اروپا درک  االتیجمهور اس یرئ   نکلنیل

خواهد   یطورکلو شکست کارگران به  تیمالک  ی روزیپبا    ی معادلداربرده  ی روزیکه پ

 مند است. عالقه ی دارکارگر اروپا به شکست برده  ی طبقه نیبود و بنابرا

امپر با  ابتدا  از  اروپا  هیروس  سمیالیمارکس  امپر  یشرق  ی در  در    ایتانیبر  سمیالیو 

 یکا یو آمر  قایآفر  ا،یبه آس   کاپیتالیسممخالفت کرد. او ابتدا معتقد بود که گسترش    رلندیا

کند    ممکنرا    ی مولدتر  کاپیتالیست  ی اقتصادها   ی توسعه  شاید  رایاست، ز  ی مترق  نیالت

از   . اما مارکس بعداً به انتقاد بیافریند  سم یالیاستقرار سوس  ی برارا  الزم    وفورتواند  می که  

 کرد. پنداری همذات مستعمرهاروپا پرداخت و با مبارزات مردم  سمیالیامپر

در   سمیالیکارگر و ضدامپر  ی طبقه  سمیونالیانترناس  نیب  د،یتوان د یطور که مهمان

 یدستمزدهاکسب    ی ملت در مبارزات خود برا  کیوجود داشت. مردم    ی اروپا ارتباط قو

، تجمع، اعتراض و دادخواست،  نشریاتصحبت کردن،    ،ی و نامزد  ی حق رأ  ن،یباالتر، زم

ی، با افرادی در کشورهای دیگر خارج  ی سلطه  ای  بداداست  هیعل  اتدر مبارز  نیو همچن

می  سوسشدندهماهنگ  است یال ی.  مواردها  مبارزه   ین   یهامانده پس   هیعلواحد    ی ارا 

 دانستند. یتوسعه مهنوز درحال  کاپیتالیستیِو سلطنت و نظام  سمیفئودال
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 ی دموکراس تیمحور 
عل نوزدهم    ی هاقرن  نی ب   یاستبداد سلطنت  هیمبارزه  و   کیبه    از پیششانزدهم 

( و 1640(، انگلستان )1648-1556در هلند )  خواهانهی جمهور  ی هااز انقالب  سلسله

  زیرا   دینام  کیرا دموکرات  های جمهور  توانی( منجر شده بود، گرچه نم1789فرانسه )

انقالب فرانسه در سال    ن یمالکان و ثروتمندان بود. ب   هدادن محدود ب  ی حق رأ  وماًعم

قانون به   پیش  در  ی برابر  کیدموکرات  ی دهیو سقوط ناپلئون بناپارت از قدرت، ا  1789

اروپا در   ی ستیالیقبل از ظهور جنبش سوس  ی شد. حت  لیدر سراسر اروپا تبد  ای هدیپد

چپ   نوزدهم،  قرن  پیشاواسط  برا  یجنبش  مثابهبه   از  که  داشت  آوردن   ی وجود 

به جوامع تحت    یمردان( و حقوق مدن  ی برا  ی )در ابتدا حق رأ  ی حق رأ  ،یدموکراس

کارگران را که دست    ؛ جوامعیدی جنگیم  ییبورژوا  ی های جمهور  ایها  سلطنت   ی سلطه

 ی های سلطنت و جمهوربرای    بدیل  ،استدالل منتقدان بنا به  .  ندکردمی  کوتاه  پارلماناز  

  ندگان یکه شهروندان حق انتخاب نما  بود  کیدموکرات  ی های جمهور  آفرینش  یی،بورژوا

باشند  ی برا داشته  را  حقیپارلمان  مسضرورتکه    ،  حق  اً  برای تلزم  و   وکالت  احزاب 

مدن   یاس یس  ی نامزدها حقوق  با  آزادبود  یهمراه  آزاد ی  آزاد  ،انیب  ی :   یمطبوعات، 

 جمعات.ت

جنبش    ی شکل مبارزه به    1840  ی در دهه  یدموکراس  ی مبارزه برا  نیدر انگلستان ا

رأ  ی برا  یستیچارت از مبارزه درآمدکارگران    ی حق  انگلس  ها  ستیچارت  ی . مارکس و 

 سمی ال یسوس  ی را آغاز مبارزه برا  یدموکراس  ی کردند و مبارزه برا  تیحما  یدموکراس  ی برا

رأی م حق  کارگران  اگر  س  ی دانستند.  به  سستیال یوسداشتند،  و   ی هااستیها 

نوشته یم  ی رأ   یستیال یسوس در    ی هادادند.  پار  بابمارکس    ز ین  1871  سیکمون 

 . است  سمیال یسوس ی محور مبارزه برا یاو دموکراس ی نشان داد که برا  یروشنبه

تار طول  استال  سم یالیسوس   خ یدر  ظهور  تا  دهه  سم ین یمدرن،  ،  1920  ی در 

 ک یاز    یرا بخش  سمی ال یو سوس  یمدرن دموکراس  ی هاست یالیسوس   اتفاقبه بیقرتیاکثر

  رممکن یغ  ی گریبدون د  یکیکه    دندی باور رس  نیدانستند و به ای مشترک م  ی مبارزه 

سوس  راستینی   یدموکراسهیچ  است.   بدون   ی سمیالیسوسهیچ  و    سمی الی بدون 

 . باشدممکن توانست نمی  یاسدموکر
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 و مبارزه با آن  سمیالیامپر
« حکومت»   ی به معنا   imperium  نیالت  ی که از کلمه  سمیالی امپر  ی البته واژه

.  داشتاشاره    ،دانریروم حکم م  ی روم که بر امپراتور  حکومتگرفته شده است، به  بر

آزتک  ونانی  ن،ی چ  -باستان    ی های امپراتور روم،  او  و    ی ژگ ی و  نیچند  ی دارا  -نکایها 

از مردمان   ی اقتصاد  یکشبهره   ،یاسی س  ادیانق  ،تصرف قلمرو  ،ینظام   فتحمشترک بودند:  

و همچن آن    ی فرهنگ  ی سلطه  نی تابع  دوران   دیجد  یهای امپراتور  وقتی.  تبعهبر  در 

بود   یعیطب   -تانسپرتغال، فرانسه و انگل   ا،یاسپان   ،یعثمان  ه،یروس-مدرن به وجود آمدند  

نام  که   همان  دیگران  و  آن  -ی مپراتورا-خودشان  بر  همان   رایز  ،بگذارندها  را  در 

 یهای امپراتور  ،در قرن نوزدهم  یصنعت  کاپیتالیسماشتراک داشتند. با ظهور    خصوصیات

شدند که   لیتبدلیستی  ایو امپر  کاپیتالیستیبزرگ    ی ها به قدرت  1750-1500  ی هیاول

لیست ایپرام  ی هاکردند. سپس قدرتی رقابت م  گریکدی جهان با    بر   تسلط  ی در مبارزه برا

 متحده. االتیوارد صحنه شدند: آلمان، ژاپن و ا ستمیقرن ب لیدر اوا زین ی دیجد

شدند، با ظهور  می مختلف مسلط    ی هامختلف در دوره  ی های امپراتور  کهیدرحال

برا  ی ها ی امپراتور  نیا منتقدان  مبارزه    ی مدرن،  به   گوناگون  ی هاقدرت  میاناشاره 

استفاده کردند.    سمی الیکه به دنبال تسلط بر جهان بودند، از مفهوم امپر  کاپیتالیستی

اشاره کردند،   سمیال یبه امپر  نی لن  ریم یو والد   نیربوخا  ی کالیکه رزا لوکزامبورگ، ن   یزمان

نه    را  همین بلکه    کیدر ذهن داشتند:  بزرگ. بر   ی هاقدرت  میان   نزاعقدرت بزرگ، 

 ی یهدر دستان مال  کاپیتالیسمتمرکز  شاهد    نیلن   نگ،ی لفردیرودولف ه  ی هااساس نوشته 

و  رده به    ی برا   سمیالیامپر  گرایشباال  صدور   قیاز طر  کاپیتالیسمعمر    افزایشکمک 

 شتری ب  دخالت)  ه«یسرما  کیارگان  بیترکافزایش  »  بلندمدتِ  گرایشکه با    بود  هیسرما

  ن یکرد. به امی کاهش سود مقابله    جه ی( و درنتدیکار در تول  ی روینسبت به ن  هیسرما

 دادند. ی شتریب   مجال زیستن های مستعمرات به امپراتور ،طریق

که انگلستان، فرانسه، آلمان،    افتندیدر  ستمیقرن ب  لیاوا  یانقالب  ی هاست یال یسوس

هستند که    یستیالیامپر  ی هاکشورها( قدرت  ریسا  نی متحده )و همچن  االتیژاپن و ا

پس    اما  انگلستان کشور غالب بود،  اگرچهند.  جنگیم  نیزم  ی سیاره بر    سلطه  یبرا  ههم

و   ی گرفتن از آن در قدرت اقتصاد  ی شیشروع به پ   حدهمت  االتیاول ا  یاز جنگ جهان
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در آن زمان   1920و    1910  ی هادهه  یانقالب  ی هاستیالی ، سوسحالن یکرد. باا  ینظام 

  خواستند ی نم  نیو همچن  دنداندیشیی متحده نم  االتیا  علیهژاپن    ایاز آلمان    تیبه حما

 کنند.   پشتیبانیآلمان  هیو فرانسه عل ستاناز انگل

  ا، یتالیدر ا  سمیاما ظهور فاش   بود.  یستیالیامپر  نبردآن    استمرار  ،دوم  یجهان  جنگ

نظام   سمیناز دولت  و  آلمان  )ن   یدر  سوس   ی روهایژاپن    ،یانقالب  ی هاست یالیمحور(، 

کموندموکراتال یسوس و  در  را    هاستیها  بازاندیشی   ی المللن یب  های ائتالف مسائل  به 

  ریاهخود و اتحاد جم  میرژ   حکمروای   ستیکمون  ی دفاع از طبقه  ی برا  ن ی. استال شتوادا

 وقتی امضا کرد، اما    تلری با ه  1939در سال  را    یمانیپ  راند،حکم می که بر آن    ی شورو

ائتالف با  وارد  ،  قرار گرفت  آلمانی  حمله  مورد  1941در ژوئن    ی شورو  ریاتحاد جماه

 یهاهمه قدرت ها  آن  -متحده  االتیفرانسه و ا   ، ی کبیرایتانیبر  شد:   نی متفق  ی هاقدرت

به مبارزه   ی ستیالیامپر برا  ی در جنگ جهان  آغازشده  ی بودند که   جهانکنترل    ی اول 

سوسمیادامه   تالش  که  نیز  ها  دموکراتل ا یدادند.  مد لیتبد  ی برا در  به    ران یشدن 

 یهاست یال یاز سوس  یکردند. اما برخ  تیحما  متفقیناز  بودند،    کاپیتالیست  ی هادولت

از ج  ورزیدند   فتمخال  ی با هر دو اردوگاه جنگ  یانقالب و   ییمقاومت اروپا  ی هانبش و 

ا   نیبا متفق   نی استال  ائتالفکردند.    تیحما  یاستعمار  ی هاشورشهمچنین   او    ن ی به 

 نستون یدوم با و  ینگ جهانج  انیمحور، در پا  ی روهای امکان را داد که پس از شکست ن 

  م یکلمه تقس  یواقع  ی اروپا را به معنا  ی هاتا ملت   ندیروزولت بنش   نیو فرانکل  لیچرچ

دو اردوگاه    د به دنبال آمد: آفرینشجنگ سر  ،غنائم  می تقسپس از  بالفاصله    باًید. تقرنکن

 یدیدهکارگران و مردمان ستم  بدیلِو ظهور اردوگاه سوم    - یستیو کمونکاپیتالیستی  -

 جهان.

 ست یالیدر جنبش سوس « گراییاردوگاه»  خاستگاه
امروز » تار   شهیر  م،ینامیم  «گراییاردوگاه آنچه  دارد. حزب   هیانقالب روس  خیدر 

د  نمو   ی رهبر  هیدر روس  1917را در اکتبر    یانقالب   ن،ی لن  ریمی والد  رهبری به    کیبلشو

 یهی روس  کرد.  تحمیل  ،کارگران، سربازان و دهقانان  ی شوراها،  هاسوویتکه قدرت را به  

جماه  ی شورو اتحاد    حکومت  نخستین(،  USSR  ای  یست یالیسوس  ی شورو  ری)بعداً 

از کارگران   ی اریکارگر را در سراسر جهان به دست آورد. بس  هاون یلیم  تیحما  ،ی کارگر
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که کارگران قدرت را گرفته و   دانستند ی م  ییرا جا  ی شورو  ریها اتحاد جماهگراو چپ

 بودند.  سم یالیسوس  آفرینش فراینددر 

روسهم ب   ،یداخل  ی هاجنگ  سلسله  کی  ی شورو  ی ه یزمان،  ده   شیتهاجم  ها از 

را   یاسیو س  ی اقتصاد  ی و صنعت، و سپس انزوا  ی کشاورز  میعظ  یرانیو   ،یقدرت خارج

ها کیکه بلشو  یانقالب  ؛در آلمان، تجربه کرد  ژهیوبه   ،اروپا  در  هاشکست انقالب  ل یبه دل

چن  ی رو در  بودند.  کرده  حساب  بلشو  ی طیاشر  ن یآن   «یجنگ   سمی»کمون  هاکیکه 

رفتند   نیشوراها از ب  رایز  افت، ی  تنزلقدرت کارگران    1920  ی دهه  لیدر اوا  دند،ینامی م

را    شانها که اکنون خودکیشدند. در همان زمان، بلشو  فیضع  ی کارگر  ی هاهیو اتحاد 

 ی گر یبه شکل د  ای  ی اعالمرقانونیرا غ  گریاحزاب د  ی ند، همهید نامی م  ستیحزب کمون

رهبر کردند.  کمون  ی حذف  را  جناح   همچنین  ستیحزب  هر  برچیدها  به    گونه و 

 یحزب دولت تک  کیبه    ی شورو  ی هیداد. روس  انیپا  ست یدولت کمون  درون  یدموکراس

 شد.  لیتبد

ضدانقالب   کی  نی ، جوزف استال1920  ی بود که در اواسط دهه  یطیشرا  نیدر چن

 ی. در طول دههافتی دست    ی کتاتوریعمالً به قدرت د  1929کرد و تا سال    هدایترا  

را به    یمی قد  کیها هزار بلشوکرد، ده  میخود را تحک  کیبوروکرات  میبعد، او قدرت رژ 

دهقان   ونیلیمرگ پنج م   موجب  ی شاورزک  کلکتیویزاسیون  ندیفرآ  قیز طرقتل رساند و ا

شب  سازی ی صنعت  کهی درحال  ؛شد و   بود  هیاول  کاپیتالیسم  از  فشرده  یخیتار  ه یکشور 

طبقه به از  برای  شدت  آب  ی هاروگاه ین  احداث  ی کارگر  کارخانه  ی برق   کشیبهره ها  و 

 کرد.ی م

برا  یست یکمونیا  سوم    المللبین   1919در سال    ست یحزب کمون هماهنگ   ی را 

 المللبین کرده بود.    س یدر سراسر جهان تأس  ی کارگر  ی هاانقالب  ی ها براکردن تالش

رهبر  ،ی ستیکمون بس  ،ی اتحاد شورو  ستیو حزب کمون  نی لن  ی به  احزاب   ی اریدر  از 

 ست ی الیاحزاب سوسکه    کوشیدمداخله کرد و    نها در سراسر جهاو مبارزات آن  ی کارگر

را   امتدادسابق  بلشو  در  آن  یدهسازمان باز  یکیخطوط  و  به  کند  را    استقرار ها 

اما روند غالب بود،    سمیونال یانترناس   اگرچه.  ترغیب نماید  ی به سبک شورو  ییهاحکومت 

و   نی لن   ه،یترک  ی نمونه، مانند  آمدمی  به میان  ی شورو  ی ه یمنافع روسپای  که    یزمان
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برا  یروس  ی هاست یکمون بودند   ه،ی ترک  حکومتبا    کی استراتژ  ائتالفحفظ    ی حاضر 

 کنند.  یترک را قربان ی هاست یکمون

استال   ی زمان فرماندهنه   نیکه  جماه  یتنها    الملل بین بلکه    ی شورو  ریاتحاد 

ن  ی ستیکمون   کمروایح  ست یکمون  یتابع منافع طبقه   زیچبه دست گرفت، همه   زی را 

از احترام  هی، انقالب روسحالنیشد. باا ی شورو ریو دفاع و گسترش اتحاد جماه دیجد

 یکارگران برا  یدهجهان به سازمان  سراسردر    ستیبود و احزاب کمون   مندبهره  ی ادیز

عدم تجاوز متقابل را   مانیپ  نی استال  کهی ادامه دادند. هنگام  ان«کارگر  هنیم»دفاع از  

 یروها یلهستان و اشغال آن توسط ن  میتقس  ازجملهامضا کرد،    تلریبا ه  1939در اوت  

این  دادند، اما    عفااز کشورها است   ی ار یدر بس  ستیحزب کمون  ی اعضا  ، ی و شورو  یآلمان

ها از جنگ ست ی، کمونبه همین ترتیب.  ستادندی ا  ی شورو  ریاحزاب در کنار اتحاد جماه

 ی ، با حملهحالنیکردند. باا  تیحما  1939فنالند در نوامبر    هیعل  ی شورو  ریاتحاد جماه

ژاپن به پرل   ی و به دنبال آن حمله  1941در ژوئن    یشورو  ریبه اتحاد جماه  تلریه

متحده( در االتیفرانسه و ا ا،یتانی)بر نی متفق  ی هاو قدرت  ی شورو  ریماههاربر، اتحاد ج 

 شدند.  لیتبد یواقع متفقین یزودبه  و یضمن ی ابتدا به شرکا

 ی شرق  ی اروپا  ی زمان کشورهاهم  ی شورو  ریجنگ، ارتش سرخ اتحاد جماه  انیبا پا

  ؛ قرار داد  ی شورو  ریاتحاد جماه  ادیها را تحت انق»آزاد« کرد و آن  های را از دست ناز

کمون  کهی طوربه امپراتور  یستینظام  گسترش  به  ی شورو   ی و  براندافتیشدت   ی. 

همست یکمون و  نه قطاها   ی اروپا  ی هادولتبلکه    ،ی شورو  ریجماه  اتحادتنها  رانشان، 

رانشان »اردوگاه  قطاها و همست یآنچه کمون  ایکارگران«    میهناکنون به »  زین  یشرق

و   یشمال  تنامیو  ،یشمال   ی کره   ن،یشدند. سپس چ   لیتبد  دند،ینام یم   «یستیال یسوس

ن ا  جزئی   1959تا    1949  ی هاسال  ن یب   ز یکوبا  کمون   نیاز  شدند.  و   هاست یاردوگاه 

را   هانیا   ی ند، همه خت شنامی   تیرا به رسم  ن«یاستال  تیااگر »جنا  یرانشان، حتقطاهم

با   بزرگ کمون. آندانستندی م  سمیالیگسترش سوسمساوی  اردوگاه  از   علیه  یستیها 

 کردند.  تیحما کاپیتالیستیاردوگاه 

آغاز شد،    1920  ی که در اواسط دهه  ی ندیافر  از طریق  د،یتوان دی طور که مهمان

  ی شورو  ریبه اتحاد جماه  ی با مفهوم وفادار  یالمللن یکارگر ب  ی طبقه   یمفهوم همبستگ 

  تیشد. در سراسر جهان، حما  نیگزیجا  ی ستیبه کل اردوگاه کمون  پایبندی و سپس  
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از   ت یحما  ی منزله به  زیکارگران نهن  یم   مثابهبه  ی شورو  ریها از اتحاد جماهست یکمون

ضدامپر سرد  ریتعب   یستیالیاردوگاه  جنگ  جماه  ،شد.  اردوگاه    ی شورو  ریاتحاد  و 

نگاهرا    ی ستیکمون و  ی اری بس  در  طرفداران  به    از  و   کاپیتالیستی ضد  بدیلمخالفان 

از اردوگاه خود دفاع    ستیکمون  گراهای اردوگاهکرد.    لیتبد  کاپیتالیسم  یست یالیضدامپر

 نکهیباا  ی شناخته شد، حت  ای طور گستردهبه   نی استال  اتیکه جناهنگامی   ی حت  ،کردند

هیچ  اگر    ی( فرستاده شده بودند، حتیکار اجبار  ی هاها )اردوگاهنفر به گوالگ  هاون یلیم

اگر اتحاد   ی وجود نداشت، حت  ی شورو  ریدر اتحاد جماه  یکیدموکرات  ا ی  یاسیحقوق س

به   ی وفادار  شده بود.  لیتبد  بزرگ در اروپالیستی  ایقدرت امپر  کیبه    ی شورو  ریجماه

را در ذهن    ی شورو  ر یدرون اتحاد جماه  اوضاعتمام اعتراضات به    ی،ست یاردوگاه کمون

 بود. گرایینخستین اردوگاه زایش جانی قرار داد. ا الشعاعآن تحت انیحام

در مجارستان   سمیکمون  هیعل  ی انقالب کارگر   وقتیمعنا بود که    نی به ا   ی وفادار  نیا

انقالب دموکرات1956در سال     میشورش عظ   ای،  1968در سال    یدر چکسلواک  کی، 

 ر یاز اتحاد جماه  ستیکمون  گرایاناردوگاهرخ داد،    1980در لهستان در سال    ی کارگر

 ها آن جنبش سرکوب    ی برا   د راخو  ی هاتانککه  هنگامی   ستیکمون  دول  ر یسا  ای  ی شورو

 جا آمده است( »تانکی« از همین . )اصطالحدکردن تیحمابه خیابان آوردند، 

 گراییسومو جهان سمیمائوئ
  گرایی سوم و جهان  سمیمائوئ   ونیمد  شتریمعاصر احتمااًل ب  گراییاردوگاه،  حالنیباا

کمون تا  کمون ی شورو  سمیاست  جنبش  جهان  ی ستی.  جنگ  از  به   ی پس  شروع    دوم 

شد،    لیتبد  یمستقل  ستیکمون  دولتبه    1948در سال    ی وگسالو یکرد:    فروپاشیدن

اوا مهم   کهیدرحال در  آن،  از  ب1960  ی دهه  لی تر  رقابت  آغاز شد.    پکن  ن ی،  و مسکو 

که به دنبال    یبیرق  ست یکمون  مللنبود. با    متحد  یجنبش جهان   کی  گرید  سمیکمون

 شد.محوری چند، گسترش نفوذ و قدرت خود بودند

 یها، استقالل مستعمرات و آزاد ی دادن به امپراتور  انیپا  ی برا  یزمان، جنبش هم

با  هایخلق آغاز شد،  از جنگ    ی هر دواز سو  هیاول   تیحما مقداری  شان درست پس 

جماه  1متحده االتیا اتحاد  هر  2یشورو  ریو  جنبش   بودند  یمدع  کدامکه    این 
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هر    است  ست یالیضدامپر دال   کیو  به  عالقه   ش خود  لیبه   ی های امپراتور  سقوطمند 

سا  ایتان یبر  میعظ و  فرانسه  چنگال    3بود.  ییاروپا  ی های امپراتور  ریو  شدن  سست  با 

 اننفر به شهروند  ونی لیو صدها م   ندشد  س یتأس  دیجد  ملتها  ها، ده ی امپراتوری  سلطه

 ار ی تحول بس  این  ا،ی. در آسیخارج  حکمروایاناز    آزادشدند،    لیتبد  دیجد  ی کشورها

در   ی اندونز  ؛1947هند در اوت    ؛مستقل شد  1946  یه یدر ژوئ   نی پیل یبود: ف   ریچشمگ

  ش یب  -داد    انیخود پا  ی مستعمره-مهی ن   موقعیتبه    1949در سال    نی چ  ؛1949اوت  

 یاستعمار  ملل  ی همه  باًی، تقر1990و    1957  ی هاسال  نیاز مردم جهان. ب  یمیاز ن

طور مشابه  بودند(. به   افتهیدست  یاستقالل اسمبه  قبالً    ی مستقل شدند )تعداد  قایآفر

  ایتان یسابق بر  ی عماراست  رایجز  ملل،  1980و    1950  ی هادهه   نیب   بی کارائ  ی ا یدر در

 وم ظهور کرد.: جهان سبه وقوع پیوست جهان  خیدر تار بنیادینیمستقل شدند. تحول 

شد. اصطالح و مفهوم    لیتبد  ی نیزدئولوژیا  کیواقع بود، اما به  امر    کیجهان سوم  

به  ها راه یافت،  کتاببه    1952بار در فرانسه در سال    نخستین  ی که برا  «جهان سوم»

  ند،بودن   ی ستیکمون  ای  کاپیتالیستی   ی از حوزه  یکه رسماً بخشداد  ارجاع می  آن مللی

- مهین  ایکه استعمار    نیالت  ی کایآمر  ای  قایآفر  ،ایساکن در آس  تیبه دو سوم بشر  یعنی

دادند که ی م   لیتشک  ی پوستن یرا افراد رنگ   یتشاناستعمار را تجربه کرده بودند و جمع

که   تجلی یافت  1955در سال    1در اجالس باندونگ  تتحوال   نیاکثراً دهقان بودند. ا

 ی در همه  سمیالیرا گرد هم آورد و »امپر  نیازجمله چ  ییقایو آفر  یی ایآس   ملت  29

و اتحاد   یغرب  کاپیتالیست  ی کشورهاهر دو    سمیالیامپر  یعنی  ؛مظاهر آن« را رد کرد

ها کشور و بعداً ده   نی الت  ی کایآمریی از  که کشورها  یکشور اصل   29. آن  ی شورو  ریجماه

 کردند. جادیرا ا 2تعهد عدم جنبش  بعداً وستند،یها پبه آن گرید

بلکهنبود  متعهدریغ  قاًیدق  حالنیباا دو داشت  لیتما  سمیکمون  ی سوبه   ،  هر   .

 ی کاسترو در کوبا نقش  دلیو ف  ی وگسالویدر    3تو یبروز ت  پ یوس ی  یستیحکومت کمون 

 
1 Bandung Conference 
2 Non-aligned Movement 
3 Josip Broz Tito 
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متشکل   را  4«اجالس سه قاره»، کوبا  1966کردند. در سال    ایفادر جنبش عدم تعهد  

به جهان سوم    یاسیکرد شکل س   شتال   گریگزار کرد که بار دکشور در هاوانا بر  80از  

حما ابراز  با  همبستگ»و ضداستعمار،    سمیالیاز ضدامپر  تیدهد.   یها خلق   یسازمان 

متحده انتقاد االتیا  سمیالید. سه قاره از امپرش  تأسیس  5« نیالت  ی کایو آمر  ایآس  قا،یآفر

کرد و با  ی م   ت متحده مقاوماالتیا  ی کوبا در برابر محاصره   کهنیکرد، اما با توجه به ا

بنابراشن  ی شورو  سمیالیبه امپر  ی ااشاره   چیهمسو بود، ه  ی شورو  ریاتحاد جماه   نید. 

 گرفت. به خود  یاسیسروشکل س جیتدرجهان سوم به 

پشتاالتیا  اگرچه ابتدا  در  امپراتور  بان یمتحده  با اما  ،  بود  یمیقد  ی های انحالل 

در تالش   ییاروپا  ی ها اغلب از قدرت  ی و اقتصاد  یاسیس   لیجنگ سرد، به دال   گسترش

مستعمرات    ی برا کنترل  و   هاآنحفظ  برا  ای(  تنامی)مانند  کنترل   ی بعداً  اعمال 

 ی کرد. از سو ی م   تیو اسماً مستقل )مانند غنا و کنگو( حما  دیجد  بر ملل  ی نواستعمار

در مستعمرات نداشتند   ی منفعت اقتصاد  چیکه ه   نیو چ   ی شورو  ریاتحاد جماه  گر،ید

از غرب    یاس یس  لحاظو  جنبش   کاپیتالیستبا  از  عموماً  بودند،  استقالل   ی هامخالف 

نفعکردند،    تی حما  ی استعمار رأآن  به  ملل  به آن   ی ها در سازمان  و  ها کمک دادند 

در   یشرق  ی به جذب اروپا   اعتراضات را  ی شورو  ری. )البته، اتحاد جماهرساندند   ینظام 

 از   ی هر انتقاد   هب  نیو چ  ردآوینم  تاب  1948و    1945  ی هاسال   نیخود ب  ی امپراتور

 اغلب  دیکه جهان سوم جد  نجاستی.( نکته اکردی م  اعتراض  1951تصرف تبت در سال  

 شد.می شناخته  سمیکمون ی با مبارزه برا همراهوند داشت و یپ ستیبا جهان کمون 

ا  لیتبد  ی دئولوژیا  کیبه    گراییسومجهان جنبش   دهیا  نیشد.   یهاکه 

را که در اتحاد   یستی ال یانقالب سوس  فرایندها  خلق  نیا  ی و ضداستعمار  یست یالیضدامپر

 گرا سوم جهان  ی انگارهدهند.  می بعداً کوبا آغاز شده بود، ادامه    ای  نیچ  ،ی شورو  ریجماه

از    ی اریدر ذهن بس  ی، دهقان-ی پرولتر  مللو    کاپیتالیست  مللشده به  م یتقس  یاز جهان

مردم بخشِ  ی که مبارزات آزاد  دگاهید  نی، ا1960  ی نفوذ کرد. در طول دهه  انیگراچپ

 
4 Tricontinental Conference 
5 Organization of Solidarity of the Peoples of Africa, Asia, and Latin 
America 
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سومْ جهان  شتازیپ  جهان  انقالب  افراطندبود  یجنبش  چپ  بر  ها، ست یمائوئ   ،ی، 

ارنستو    از نام)یسم  اگوار   و  سمیمائوئ  ت یگذاشت. محبوب   ریتأث  گرانیها و دستیتروتسک

حد  ی گوارا   «چه» تا  ا  ی کوبا(  درحالمی   یناش  انداز چشم  نیاز   ی پروژه  کهیشد. 

دهه  تا  گرایانهسومجهان شکست  1970  ی اواخر  برخآشکارا  بود،  از   ی خورده 

مختلف   ی هات حکومبه    یانقالب  ی هاخود را از جنبش  پایبندی ها اکنون  گراسومجهان

  ک یها  آن  ی همه  باًینبودند و تقر  یستی ال یسوس  کدامچی جنوب جهان منتقل کردند که ه

کاپیتالیستطبقه  نما  دیجد  ی  اغلب   و  اقتدارگرا  ی هاحکومت   ،کردندی م  یندگیرا 

 نبودند.  یمترق وجهچیهو به  داشتند یشخص  ی های کتاتورید

 امروز گراییاردوگاه
ظهور    یاصل  دادخر باعث  فروپاش  گراییاردوگاهکه  شد،  جماه  ی معاصر   ریاتحاد 

  ست یاز اردوگاه کمون  دتوانینم  گرید  یبود. اگر کس  1992و    1989  ی هاسال   نیب  ی شورو

از  کند،    تیحما  ی شورو نپس  د؟  ر ک  پشتیبانی  توانی م  کاپیتالیسم  هیعل  ییرویچه 

 ی ملل مبارزه توان از  ید: مدامی ارائه    ی از افرادبرخ  به   یپاسخ  گراسومجهان  ی نظریه

عل  پوستتیره و    ریفق سف  ملل  سمیالیامپر  هیجنوب جهان  و  شمال   دپوست یثروتمند 

 کرد. تیجهان حما

م  گرایاناردوگاه ا  کردند ی استدالل  در  با  ی ایدن  نیکه  دوشاخه،    طرف  دیآشکارا 

از کارگران  جهانی ؛ندرانی م  حکم یدهقان-ی که بر جهان پرولتر را گرفت ییهات حکوم

  پوستدیجهان ثروتمندتر سف کاپیتالیستِ ی هاقدرت هیکه علسیاه  ی واقهوه  پوستبا 

  لند،یوزیو ن  ایاسترال  شامل  ،شمال جهان  در  ستیالیو امپر  کاپیتالیست  ملل.  جنگندی م

  ی پرولتر-یدهقان  لمل  وان،یسنگاپور و تا  ،یجنوب  ی جز ژاپن، کره به   دپوستیسف  جملگی

را  در   جهان  و  جنوب  ستم  میاستثمار  تحت  همگ  دادندقرار  رنگ  یکه   پوستان ن ی از 

بودند.    لیتشک م  گرایاناردوگاهشده  قدرتیاستدالل  که   کاپیتالیست   ی هاکردند 

تعر  ا بن  پوستد یسف پرولتر  هستند  ستیالیامپر  فیبه  ملل  از   یدهقان-ی و  که 

 نظیر  یملت  طریق،  نی. به اهستند  ست یالی، ذاتاً ضدامپراندشده   لیپوستان تشکن ی رنگ

اسد در   ی خانواده  ی کتاتور ید  ای  است،نداشته    یستی الیکه هرگز حکومت سوس   رانیا

  دگاهید  نیاست که ا  یهی. بدراه یابند  ستیالیضدامپر  ی مللبه جرگهند  نتوای م  ه،یسور
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-یاصطالح پرولترو به  کاپیتالیستیهر دو جهان    ونرا در  یداشت شکاف طبقات  لیتما

  اردوگاه  ،گرایاناردوگاه  ی برا  نی. بنابرارد یبگ  ده یکامالً ناد  ایجلوه دهد    تیاهمکم   ی دهقان

 تر بود.مهم  طبقهاز 

  ذهنیت   نیهستند، اگرا  ه اردوگاهو سابق که امروز  تریمی قد  گرایاناز چپ  ی اریبس

 لگران یاز تحل  ی. برخرفتند یپذ  گراسومجهان   ای  ستیمائوئ  های انگاره در    خاستگاهش را با  

سؤاالت   ی دارند همه  لیتما  پندارند،یرا چپ م  شانامروز که هنوز خود  یاسیو فعاالن س

  ن ی تری محور  باًیو تقر  نیترکه مهم   کنند   ادعاو    قرار دهند  سمیالیامپر  ی ذیل مسئلهرا  

  ستیالیضدامپر  فیبنا به تعرپس  متحده مخالفت کند،  االتیبا ا  یاست. اگر دولت  مسئله

در   یاصل   تضادبه    حکومت آنخود    یو اجتماع  ی اقتصاد  ، یاسیکه نظام س   انگاراست،  

ا  است.   طابترای ب  سمیالیامپر   یعنیجهان   بر   ی هادولتاز    کیمشکالت هر    ن،یعالوه 

 را ی ز  د،نریانتقاد قرار گ  اواکاوی ی  مورد  دید، نبانهر چه باش   ستیالیاصطالح ضدامپربه

متحده و   االتیا  هیآن عل  ی و مبارزه   ستیالیاز اردوگاه ضدامپر  پشتیبانیممکن است  

تضع  بنابرا  فی متحدانش  موردامروز    گرایاناردوگاه  ن،یشود.    ی اسیس  ی هاقدرت  در 

و ستمگر    ست«یالیضدامپر  مللآنچه »  در  استثمارگر  ی اقتصاد  ی هانظام   ایاقتدارگرا 

 گرایاناردوگاه.  کنند ی نم  یبحث هیچ    ه،یسور  ای  ران یکوبا، ا  ن،یچ  ه،یمانند روس  ند،دانی م

تحت محاصره    ملل  ی اقتصاد  میو رژ  حکومتینظام    ، ی طبقات  سرشتکه    انگاره   نیبا ا

ها استدالل  دارند. آن  ی شتریب  عداوت  یکرد، حت  یبررس  دیرا با  کاراگوئهین  ایونزوئال    نندما

ا  ریکنند که زی م بردن  امپرحکومت   نیسؤال  به  متحده است.  االتیا  سمیالیها کمک 

س  لیتحل  اساس  بر   ی سنت  سمی مارکس   ،نیبنابرا اجتماع  ، یاسیاقتصاد   نبرد   ،یطبقات 

 .شودی کنار گذاشته م  ،آن یالمللنی ب  بطروا نیکشور و همچن کیو ستم در  یطبقات

امپر  لیعموماً تما  نیز  افراد  نیهم بارا فقط    سم یالیدارند که    سمیالیامپر  مساوی 

کنار   ای  بگیرند   دهینادرا    یستیالیملل امپر  ریاقدامات سا  و  کنند  فیمتحده تعر  االتیا

ازآنجاکه  بزنند  نگاه.  ا  نیا  در  امپر  تنهامتحده    االتیفعاالن،  تا حد   ای  یستیالیقدرت 

  ران یا   ن،یچ  ه، یمانند روس-متحده  االتیمخالف ا  ملل جا است، پس  همه  رمسلط د  ی ادیز

ها کشور  آن  فی کنند. و با تعریم  فیتعر  ستیالیضدامپر  ی عنوان کشورهارا به  -هیسور  ای

اگر   یشوند، حتی ها مآن ملت   حکومت  گرتوجیهاغلب  سپس    ست،یالیعنوان ضدامپربه
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  نی به ا  یها حتباشند. آن  کاپیتالیست  ی بر کشورها  حکمروا   اقتدارگرای   ی هات حکوم

 شان یهاحکومت دهند که ی نسبت م ک« یکراتو»دم ای  «یستیالی»سوس  خصوصیات ملل

 در واقع ندارند. 

ا  Xاست:    نیا  هیشب  ی زیچها  آنمنطق   بنابرا  االتی دشمن  است،   X  نیمتحده 

 د یاست، با   ستیالیو چون ضدامپر  ؛می کن یم  تیاز آن حما  نیاست، بنابرا  ست یالیضدامپر

که از هر ملت    ی است. افراد  یارتجاع  Xهرگونه انتقاد از کشور    ،جهیباشد. درنت   یمترق

م  Xمانند    یست یالیضدامپر بنابرا  سمی الیامپر  طرف  د یبا  ،د کننی انتقاد   ن،یباشند. 

ازآنعنوانبه امپر  کیمتحده  االتیا  کهییجامثال،  چ  یست یالیقدرت  و  با    نی است 

مخالفاالتیا می متحده  چکندت  پس   ندیگوی م  یبرخ  ی)حت   یمترق  دی با  نی، 

به خاطر  نیچاز  که   یکسان   : بنابراینابدیی ادامه مچنین    استدالل.  باشد (ستیال یسوس

اجبار  ی هااردوگاه  به   غوریاو  ونیلیم   5/1  دودح  انداختن جنبش    ای  ی کار  سرکوب 

متحده باشند و االتیا  حکومتمتحد با    دیبا  ند،کن یکنگ انتقاد م در هنگ  کیدموکرات

 است.  گرا همیناردوگاه. منطق هستند سمیالیطرفدار امپر ینی طور عبه

  ه،ی)روس  ستیالیاصطالح ضدامپربه  مللکه از    یکسانگرایان،  اردوگاه  استدالل  بنا به

غ  نیچ مرهیو  انتقاد  امپر  شانخود،  کنندی (  کنار  در  قرار   متحده  االتیا  سم یالیرا 

 یهاغالباً طرف   ستی الیو امپر  کاپیتالیست  ی هات حکوماحزاب و    ،حالنیدهند. باای م

زمان   ن یاست که چپ در ا  ی زیچ  این امورو    دهند؛تغییر جناح می و    رندیگی م  ی متفاوت

 ی ترامپ به حام که    دیرسی ، به نظر م برای مثال.  دداشته باش  بر آن  تأثیر زیادی   دتوانیمن

  ؛کندیم  نیرا تحس  نگ یپ   نیج  یشده و ش  لیتبد  ،هیروس  کتاتورید  ن،یپوت  ریمیوالد 

کسانی  موضعاتخاذ   با  یکسان  خودی  باایم   ستیالیضدامپر  را   شانکه  ،  حالنینامند. 

او   هاست یونال یانترناس   یوقت  هاست یال یضدامپر  نیهم مردم  از  دفاع   استان   غوریبه 

اند که گفته   دنیهم دولت ترامپ و هم با  رایز  کنند، ی م  اعتراض  ندی آی م  6انگیکن سی

 . کنندی م تی حما  غورهایاز او 

  کهواقعیت    نیا   رغمی عل  ستیالی سوس  ی هاست یونالیاست که انترناس  نیا  قت یحق

 نید. ما ا ن کنی م  تیها حماآناز    است،  غورهایاو  پشتیبان  دیگوی متحده ماالتیا  حکومت

 
6 Xinjiang  
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.  میدهی انجام م  متحدهاالتیا  سمیالیمخالفت با امپر  در عینخودمان و    لیکار را به دال 

ا به  او  مکنیی م  چنین  لیدل  نیما  لهستان  غورها،یکه  ا ی مانند  و  زمان ی رلندیها  ها در 

  تابع   یو فرهنگ  ی اقتصاد  ،یاس یازلحاظ س  دیسرنوشت دارند و نبا  نییمارکس، حق تع

 . رند یآن قرار گ 7هان سمی ونالیو ناس نیچ یدولت اقتدارگرا

به  ایکه آ  مینی بب  دیاست، با ستیالیامپر کشور ایکه آ میبدان  میخواهمیاگر  هامروز

استثمار   ،ی اسیس  ادی انق  ،تصرف قلمرو  ،ینظام  فتح  یعنی  الذکر،فوق   اریمع   پنج  از  کهر ی

را    ها نیا  ی همه  ناًیقی  متحدهایاالت.  ر یخ  اید  زنی م  دست  ،یفرهنگ  ی و سلطه  ی اقتصاد

داده د  انجام  و  شک   ستیالیامپر  راست  همستین   ی بودنش  م  ن ی.  دری را  ی بارهتوان 

فتح   ی نظام  از طریقتبت را    ن یزمان، چگفت. هم   زی و ژاپن ن  ی غرب  یاروپا  کشورهای 

و  قرار داد    یاسیس  انقیادآن را تحت  خود درآورد،  تصرف  به  کرد و سپس قلمرو آن را  

کن کند. امروزه هشی ر  راستعما  قیاز طر  ی کرده است تا فرهنگ آن را تا حدود  یسع

 -اهایدر    مورد حقوق  نیدر ا-  قلمرو   ، یجنوب  نیچ  ی ای کوچک در در  ریجزا   جادیبا ا  نیچ

. در سال  کندی م  دیرا تهد   ن یپی لیف  نظیرخود    گانیو همسا  دآوریمخود درتصرف  به  را  

 مهیضمبه خاک خود  تصرف و    یطور نظامرا به  نیاوکرا  ی مهی قلمرو کر  هی، روس 2014

 دوم بود.  یدر اروپا از زمان جنگ جهان دستنیازا طلبیتوسعه نخستین کرد که 

  یگانهمتحده    االتیشکل گرفت که ا  گرایاناردوگاه  انیدر م  دهیا  نیچگونه ا  پس

امپر بار د  یستیالیقدرت  جستجو   سمیمائوئ  در را    نیاهای  ریشه  میتوانی م  گریاست؟ 

م  هاست یمائوئ   .کنیم تحل   کردندی استدالل  در  س  لیکه  مشکل  تضاد »  دیبا  یاس یهر 

اولیه غلبه بر آن تناقض    ی و برا  یافتتابع آن هستند،    گریمسائل د  تمامرا که    «عمده

، با  به کار بردند  یجهان  استیو آن را در س  رفتندیرا پذ  انگاره  نیاگراها  اردوگاه.  جنگید 

است.    مسلطمتحده قدرت    االتیاست و ا  یاصل  ی مسئله  سمیالیاستدالل که امپر  این

 یدر کشورها  یمتحده باشد و نه بر سر مسائل  االتیا  سم یالیامپر  هیعل  دیپس مبارزه با

 سمیالیسوس  ی مبارزه برا  یحت  ایحقوق زنان    ،ی اصالحات اقتصاد  ،یدموکراس  هکه ب  گرید

 سمیونال یانترناس   ی برابه حذف مبارزه    تضاد عمدهی  ده یا  نیا  ن،ی. بنابراشودمربوط می 
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 ی که برا  ی از افراد  نبایدکه    کنند ی استدالل مگرایان  اردوگاهدارد.    لیکارگر تما  ی طبقه 

 ی زنان   ای  ،کنندمبارزه می   ی کارگر  ی هاهیاتحاد   ی که برا  یکارگران  جنگند،ی م  یدموکراس

  نیکه ا  یزمان  یحت-هستند    هیسور  ای  رانیمانند ا  یی در کشورها  ی که به دنبال برابر 

 شودی م  تضاد عمدهاز    انحراف حواسباعث    رایکرد، ز  تیحما  - افتندمیزندان    به  فرادا

  متحده االتیا  علیهدر مبارزه    یستیالی ضدامپر  ی هاعنوان قدرتکه نقش آن کشورها به

 است. 

 یست یال یو سوس کاپیتالیستیمواضع   یظاهر تقارن
  ه یسور  ه،یروس  ن،یمانند چ   ییکشورها  پشتیبانکه    ییهاستیالیاصطالح ضدامپربه

ا مهستند  رانیو  استدالل  وقتیکنند  ی ،  اپوز  که  از   ای  کیدموکرات  ی هاونیسیما 

حما  یستیال یسوس کشورها  آن  متحده    االتیا  حامی  خودخودبه،  نیمکیم  تیدر 

  ت ی حما  متضمناً  ضرورت  یما از دموکراس  پشتیبانیکنند که  ی ها استدالل م. آنشویممی 

 یاقدامات  نیکه از چنهنگامی   یحت  ؛متحده است  االتیا  ینظام  ی مداخله  ایها  میاز تحر

 .میامخالفت کرده هابا آن حاًیصر یحت اینکرده  تیحما

در زمان   2011که در سال    دیریرا در نظر بگ  هی سور  ی ده یچیالعاده پفوق  ی نمونه 

و   زارعان  ی هیاز جنبش اول  کیدموکرات  ستیونالیانترناس  ی هاست یالیسوس   ،یبهار عرب 

کردند. ما    تیبشار اسد حما  ی کتاتوری د   هیعل  هاآندر مبارزات    یاناز شهر  یسپس برخ

مداخله درخواست  بدون  جنبش  آن  ایاالتاز  کشور   انهیخاورم  ایاروپا    ،متحدهی  در 

اسد    میرژ  هیمبارزه عل  داشتند کهتالش    هیدر سور  کی دموکرات  ی روهای . نمیکرد  تیحما

ب بتواند  تا  دارند  نگه  بدون خشونت  را  تعداد شرکت  نیشتریرا  شودکنندگان  . شامل 

 ه یسور   ی شهرها  یشدت سرکوب کند، حت گرفت مخالفان را به   می، اسد تصمحالنیباا

و عمالً  و  بمباران  ده  انر یرا  و  سپس  کرد  دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار  ها 

جاه  ی محل  ی هاقدرت منطقه اعمال  ی براهایشان  ی طلببا  سعود-  یانفوذ   ،ی عربستان 

  ق یو تشو  ینظام   شتری مبارزه را ببا تأمین سالح برای متحدان محلی خود    -رو قط  ه،یترک

دفاع    ی برا  یو پرسنل نظام   حاتیتسل  ،اهلل لبنانو حزب  رانیا  ه،یروس  کهیکردند. درحال

 به   هیبر حق مردم سور  یالمللن ی ب  ی هاست یال یکردند، ما سوسمی اسد فراهم    میاز رژ
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 انیدر جر  ملل  ریسا  ماننددرست    توانستند،ی در هرکجا که م  دنیجنگ  ی سالح برا  تأمین

 . میکرد دیی، تأستمی قرن ب ی ضداستعمار ی هاجنبش 

 یصراحت اعالم کرده بود که براجنگ داده و بهاعالن  ش به مردم خوداسد عمالً

د. اسد در سال  ساز  لاز اجساد بد  تلیرا به    ی استان  ی است شهرها   حاضرحفظ قدرت  

به   هیدر سور  ییانجام حمالت هوا  ی برا  ه یاز روس  2015 از   یبرخ   ،ی زود دعوت کرد. 

 ی هات حکوم  ی مداخله از سو  ی حت  ای  تیحما  طالب   ارجدر داخل و خ  ی مخالفان سور

شدند  ای  متحدهایاالت ما    یتحول  ؛اروپا  حما  هاانترناسیونالیست که  آن    .می نکرد  تیاز 
در   شخود   ی روهای ن  جیو بس  ی آور گردزمان شروع به  هم  ،یقدرت ارتجاع  گرید  ،داعش

ا کرد.  ناالتیآنجا  از  سلطه   هیسور  کیدموکرات  ی روها یمتحده  تحت   ی هاقدرت  ی که 

  گریختند از کشور    ی سور ونیلیم   6/5 ، حال  نیکرد. در هم  تیبزرگ قرار گرفتند، حما

 کهیدرحال  هایرانیها و ا . متعاقباً، روسوجود نداشت  گرید  کیو امکان انقالب دموکرات

 . کردندشان را دنبال می خود ی امنطقه  یستی الیبا اسد متحد بودند، منافع امپر

هم  را  اگرچه که  است  چپ   ی غرب  یکاپیتالیست   ی هاقدرتست  هم  و 

اما کردند،    تیحما  هیدر سور  کیدموکرات  بظاهراً از انقال  ست یال یسوس  ست یونال یانترناس 

از گروه ن  متفاوتدر مقاطع    متفاوت  یاسیس  ی ها درواقع   لی به دال   متفاوت  یروهایو 

  حکومت اسد را با    خواهدی گرفت که م  میتصم  کاپیتالیست . غرب  میکرد  تیحما  متفاوتی

 زش یاز خ  هاست یونالیما انترناس   کهیدرحال   -بدون اسد  سمیاسد-کند    ن یگزیجا  تری رام

  ی ندگینما  ی مردم برا  منتخب  کیحکومت دموکرات  کی   جادیا  بهآن    لیم  و  نییاز پا  هیاول

 . میکرد تی ها حمامنافع آن

 است  یواقع  سمیالیضدامپر  ،سمی ونالیانترناس 
تنها به  نه   ،کنندیم  تیحما  سمی الیاقتدارگرا به نام ضدامپر  ی هامی که از رژ  یکسان

 ه، یسور  ران،یا  ن،یچ  ه، یمانند روس  ییکه در کشورها   رسانندی ضرر م   یمردم   ی آنهمه

مبارزه   سمیالی سوس  ی براهمچنین  موارد    یو در برخ  یدموکراس   ی برا  کاراگوئهیونزوئال و ن

 هی عل  ی بالفعلکنند و مبارزهی نقض منیز  را    سمیالیس سو  بنیادیناصول  ؛ بلکه  کنندی م

 کنند. ی م فیمتحده را تضع  االتیا سمیالیامپر
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 حال ن ی ، درعمتحده  االتیو ا  نی . امروزه چمیریرا در نظر بگ  نیچ  ی نمونه   دگذاریب

 یوند یپبا هم    یجهان  ستیالیو امپر  کاپیتالیست هستند، در نظام    ی اقتصاد   ی که رقبا

ن  چ  زیتنگاتنگ  درحال  االتیا  از  طلبدالر    ونیلیتر  1/1  نیدارند.  دارد،   کهیمتحده 

  متحده   االتیکند و ای متحده صادر م  االتیا  هدالر محصول ب  اردیلیم  45/443ساالنه  

چ  اردیل یم  4/106 به  افروشدیم  نیدالر  اقتصاد  نی.  بزرگ  یکی  ی روابط  و   نی تراز 

که در آن هر دو کشور نقش    ینظام  دهند،ی نشان م  یروابط را در اقتصاد جهان   نیتری قو

هر دو    هادموکراتو    خواهانی است که جمهور  لیدل  نی . به همکنندیم  بازی را    یاصل

 دنی جوزف با  جمهورس یاند، گرچه رئشده  تزلزلدچار    نیدر نگرش خود نسبت به چ

 گرفته است.   شیرا در پ یاکنون مواضع سخت

  سم یالیامپر  یسرنگون  توانیبدانند که نم  دیبا  ،چپ هستند  جناحکه در    ییهاآن

هر دو کشور   رایتصور کرد، ز  نیچ  ی اقتصاد   نظامزمان  هم  نابودی متحده را بدون    االتیا

شک  یجهان  ی اقتصاد  مناسبات  هماناز    یبخش روابط    فراسوی .  دهندیم  لرا 

چاالتیا و  آنچ  ن،یمتحده  امپره  در  چ  کیکالس  سمیالیواقعاً  در ونیلیتر  نیاست،  ها 

  ا، یآس   ی منابع در کشورها رینفت و گاز و سا  ، یمعدن  مواد سنگ ومعادن زغال  ی توسعه

 8ن«ی چ  ی »ابتکار کمربند و جاده  ای  د«یجد  شمیابر  ی و »جاده  نیالت  یکایو آمر  قایآفر

راهبزرگراه- لولهآهنها،  و خطوط  ب  ی گذارهیسرما  -ها  را  اروپا  که  است    ن ی چ  هکرده 

با آفر  ی وندهایپ   موجب تقویت  و   کندی متصل م   هاینا  ی . همه دشوی م   ا یو آس  قایآن 

مال  ی بارهدر چ   ، یهگسترش  تجارت  و   یاقتصاد   های شالوده   ی عنیاست،    نیصنعت 

تار  شه ی. مثل همنی چ  سمیالیامپر بر ای م   سمیالیامپر  خیدر  انتظار داشت که    نیتوان 

از  طور که  همان  ؛ها بسازددفاع از آن ی برا  یمنظا  ی روینیک    نیچ  ،ی اقتصاد  ی هابنیان

 . می نیب ی م یجنوب  نیچ ی ایدر در پیش

با    ینظام  ی ریچندان دور به درگ نه  ی انده یاحتمااًل در آ  نیچ  ی اقتصاد  سمیالیامپر

 یا جنگ هسته  کیتواند به  ی آن منجر خواهد شد که م  ییایمتحدان آس  ایمتحده  االتیا

 شود و نسل بشر را نابود کند.  لیتبد

 
8 China’s Belt and Road Initiative 
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اقل از ال .  کاراگوئهین  :میریرا در نظر بگ  ی گریمورد کامالً متفاوت د  که  دیاجازه ده

 ؛ شودی اداره م  9اورتگا  ل ینااست که توسط دبوده    ی کتاتورید  کی  کاراگوئهی، ن 2006سال  

ساند  کاپیتالیستیکامالً    یمیرژ فرنته  حزب  آن  او  10ی ستاینیکه  احزاب    در  با 

  ی عال  دیوانمقننه،    ی قوه  ،ی جمهوراستیبود. اورتگا ر  شده  متحد  برالیکار و لمحافظه 

 ی هیاتحاد  سازمان ت او با  حکوم.  کندی مهم کشور را کنترل م  ی خبر  ی هاو تمام رسانه 

کند و ی را انکار م  نیجنسقط   ی مخالف است، حق زنان برا  11الدوراهای در ماک   ی کارگر

 . اندازدی زندان مبه خود را   یاسیمخالفان س 

د ی م ن  دیتوان  مبن   ی ادعا  رغمی عل  کاراگوئه یکه  ا  یخود   حکومت   کی  کهن یبر 

بود. هنگام   کاپیتالیستکامالً    ی است، کشور  ی ستیال یسوس و   زارعان  کهی و سرکوبگر 

مح سال    ستیزطیدوستداران  ماوراءاقاحداث    شنهادیپ   هیعل  2014در    یانوسیکانال 

به کردند،  ضرباعتراض  مورد  قراشدت  هنگام  روجرح  سال    کهی گرفتند.  ،  2018در 

اعتراض کردند،    ی نظام بازنشستگ  یبه اصالحات ارتجاع  انیسالمندان و سپس دانشجو

  2018در سال    اتفاق  نیلوله کشته شدند. ابه ضرب گ  ایوجرح قرار گرفتند  مورد ضرب

مل  کیبه   با خشونت شد  لیتبد   اریعتمام  یشورش  که  قتل    دیشد    دستبه و صدها 

  پشتیبانی این از    ستیالیاصطالح چپ ضدامپرشد. به   روبرو  گاواوباش اورتو اراذل  سیپل

  ی تحکوممتحده نسبت داد،  االتیرا به ا  یمل  امیق  نیکرد. ا  ی خوددار   کی جنبش دموکرات

 44حدود    2019در سال    کاراگوئهی ن  ی کرده است.کار همبا اورتگا    شادمانهها  که سال 

از دالر    ون یلیم   200  باًیتقر  تا  100  ن یب  و  متحدهاالتیا  از حکومتکمک  دالر    ون یلیم

از سال    ونیلیم  169اروپا    ی هی اتحاد   ؛کرد  افتیدر  2017در سال    یبانک جهان دالر 

آن  2020تا    2014 اختیار  مخدر   گذاشت؛  در  مواد  با  مبارزه  آژانس  با  اورتگا  و 

 
9 Daniel Ortega 
10 Frente Sandinista Party 
11 Maquiladoras 

 سات ی. تأسدارد  تعلق   ی شرکت خارج   ک یاست که به    ک یدر مکز  متیق ارزان   یکارخانه  ک ی  الدورایماک

ها محصوالت را مونتاژ کرده و به کارخانه  نی قرار دارند. ا  ک یمتحده و مکزاالت یمرز ا  یکیمعموالً در نزد

 کنند.ی کشورها صادر م  گر ی متحده و داالت یا

https://explorer.usaid.gov/cd/NIC
https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview
https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview
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 ی نظام   زاتیتجه  افتیدربا  متحده )االتیا  یزمین   ارتش  یجنوب  یمتحده، فرماندهاالتیا

از   ای  کاراگوئه یتوقف مهاجرت از نبا  متحده )االتیا  یمهاجرت  استیمتحده( و ساالتیا

 یبرا  یها گاهای کاراگوئهیدارند که ن  تیشکا  گرایاناردوگاهکرد.    ی آن( همکار  قیطر

 گرایاناردوگاه،  حالن یاند که درست است. بااآورده  روی متحده  االتیا  حکومتکمک به  

سوی از    کاراگوئهین  یجنبش همبستگ   کی   جادیا  یعنی   ؛رندیگی م  دهیرا ناد  ی بدیلگزینه

 ونیسی از اپوز  تیحما  ی متحده( و مردم سراسر جهان برااالتیا  حکومت)نه    کایمردم آمر

زمان  کیدموکرات ن   ی)مانند  مردم  د  کاراگوئهیکه   ت یحما  مورد  12سوموزا  ی کتاتوریبا 

 (. شدند روبرومتحده االتیا

کارگران در سراسر    ی هاش از جنب  تیو با حما  سمی ونال یبا انترناس   دیبا  سمیالیضدامپر

کارگران، دهقانان،   ی هاجنبش   تیتقو   نیازمند  سمیال یجهان آغاز شود. مخالفت با امپر

پایینی  الیه  نیو همچن  ی شهر  ی فقرا شده در سراسر جهان تباه طبقات متوسط  های 

با عل  دیاست.  بر    سمی الیامپر  هیمبارزه  جنبش   ی اریبساساس  را   ی اجتماع  ی هااز 

برخ  ی کارگر   ی هاجنبش   ک،یدموکرات در  جنبش   ی و  در   ست یال یسوس  ی هاموارد 

را   شانکه خود  کنندی م  یزندگ  ییهاکه تحت حکومت   مین یبب  ی شماریب  ی کشورها

  ن یاز ا  م یتالش کن   د یبا  ست یال یسوس  در مقام . ما  نامندی م  ستیالیسوس  ای  کاپیتالیست 

  ن،یچ  ایدر ژاپن    ر،ی الجزا  ای  رانیونزوئال، در ا  ای  ن یچه در آرژانت-  میکن   تیحما  هانبش ج

و سپس در   نظریهابتدا در  نیز    حالن یو درع  -هیروس  ایدر آلمان    ن،یاوکرا  ایدر فرانسه  

 . ی کمک کنیم آزاد  ی برا یالمللن یب جنبش  کی ها در آوردن آنگرد هم  عمل به 

 
 

 منبع: 
https://newpol.org/issue_post/internationalism-anti-imperialism-and-the-

origins-of-campism / 
ژاپن و سپس   یبه سلطهابتدا  دادن    انیپا  ی برا  ی آن در مبارزه   ی متحده از اندونزاالت یمثال، ا  برای  1

 کرد.  تیمستعمره حماآن  هلند بر 
 کرد. تیحما  تنامیاز جنبش استقالل و یشورو  ر یاتحاد جماه 2

 
12 Somoza  
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 1944و لبنان در سال    هیمستقل سور  یهادولت   جادیاز ا  یشورو  ریمتحده و هم اتحاد جماهاالت یهم ا  3

از    برآمده که    لیاسرائ  جادیاز ا  یو فرانسه همگ  یشورو  ر یاتحاد جماه  ،متحدهاالت یو ا   ؛کردند  پشتیبانی

 . کردند تیبود، حما ایتانیبرتحت قیمومیت  نیفلسط


