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ها روايتی قرن بيست و  ها و نو فاشيست اتحاد بين نو استالينيست«
 )52ص. ( »است.يکمی از معاهده هيتلر و استالين 

مارکس با استبداد و شونيسم قدرت بزرگی مانند روسيه تزاری «
چشم خاورميانه ه ورزيد. پوتين يک تزار مدرن است که ب میمخالفت 

خواهد غرب را بيرون براند. اين همان چيزی است که  میو  دوخته
نقل قول از جو گيل، ص. ( »ناميد. میلنين رقابت بين امپرياليستی 

275( 

های به اصطالح ضد امپريالست که از  های چپی شنيدن دروغآيا از 
ايد؟ آيا  کنند به خشم آمده میوالديمير پوتين و بشار اسد حمايت 

دموکراسی، عدالت اجتماعی و دگرگونی  خواهان  مايليد با مبارزات
 برند میرنج  های امپرياليستی انقالبی در کشورهايی که از دخالت

خواندن اين کتاب برای شما صورت  اين؟ در ابراز همبستگی کنيد
 ضروريست.  

 

Rohini Hensman 

گر مبارزات  النکايی، پژوهش روهينی هنسمن، فمينيست سوسياليست سری
طوالنی در همبستگی  ی بسا هساکن هند که سابق ی هکارگری و نويسند
،  پر محتوی و مستند کتابِ  در اين دارد، خواه  با مبارزات عدالت

ی را در مورد وقايع بالفعل در ا هانگر نی روشها لو تحلي ها تفاک
وو زو کووين ،  اوکراين، بوسنی هرزگايران، روسيهسوريه، عراق، 

  کشد تا بيانديشيم.   میعرضه کرده و ما را به چالش 

ی ها هريش )1بررسی خواهد شد:  پرسش چهاراز منظر جديد او  اثر 
عصر ی امپرياليسم در ها هانگيز )2شبه ضد امپرياليسم چيست؟ 

موردی هنسمن  مطالعاتتوان از  میچه  ).3؟ کدامندسازی  جهانی
راق ع ،ووزبوسنی هرزگوين و کو، پيرامون روسيه و اوکراين، ايران

توان ضد امپرياليسم و همبستگی  میچگونه  )4؟ تو سوريه آموخ
ی انسان باور سوسياليستی باز ها نلی را بر اساس بنياالمل بين

 تعريف کرد؟  
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  شبه ضد امپرياليسم چيست؟ یها هريش

 ها تپرسد که چرا برخی به اصطالح ضد امپرياليس میدر آغاز هنسمن 
ند؟ برای مثال، ا ههای حکام اقتدارگرا پرداخت به تکرار دروغ

های  کند که بشار اسد با بمب میانکار ، راسيمور هرش، روزنامه نگ
تاين، شگناه سوری حمله کرده؟ جيل ا یشيميايی به غير نظاميان ب

ن مالقات کرده و او را تيرهبر حزب سبز آمريکا، با والديمير پو
خواه ميدان در  نگار، جنبش دموکراسی جان پيلجر، روزنامهستوده. 

پيوندهای جوليان آسانژ،  اوکراين را "فاشيست " ناميده.
کارزار  کمک به  به منجر گذار ويکی ليکز با دولت روسيه بنيان

   شده.   انتخاباتی دونالد ترامپ

از منظر هنسمن، مدافعان "شبه ضد امپرياليسم" در سه مقوله 
ها را درک کنند."  یيدگچکسانی که "قادر نيستند پي )1 گنجند: می

اين افراد گر.  هايی از جمله امکان وجود بيش از يک ستم یپيچيدگ
پندارند که تنها  میدانند و  میگر  در همه شرايط، غرب را تنها ستم

شان مخالفت با امپرياليسم آمريکاست.  عالوه بر اين، از  وظيفه
بينند که در ديگر  مین«برند.  میرنج  شناسی "غرب محوری" و شرق

 را توانند اين قابليت مینقاط جهان نيز مردم عامليت دارند و 
 )2. ) 12(ص.   ».به کار گيرندراندن يا مبارزه با ستم  برای ستم

را توجيه  يهروس اند و اعمال امپرياليسم کسانی که نو استالينيست
اند.  کنند که مارکسيست میکنند. اکثر آنها ديگر وانمود ن می

مستبدان و  )3 گنجند. مینيز در اين مقوله  ها تبسياری از مائوئيس
مانند راشيا  یی کالنها هی دولتی با بودجها هکه رسان ها تامپرياليس

  دارند.  دراختيار تايمز (آر. تی) و پرس تی وی ايران را 

کند که از لحاظ تاريخی، آنچه که منجر به ظهور  میهنسمن استدالل 
ه به يک دولت يروس 1917، دگرگونی انقالب هشبه ضد امپرياليسم شد

جلوه  خوب خواه و تالش استالين برای داری دولتی تماميت سرمايه
عنوان "سوسياليسم در يک کشور" بود. تحت دولتی  داری سرمايهدادن 

ياليستی روسيه راستالين به نام "ضد امپرياليسم"  اعمال امپ
ی غير روس و کشورهای همسايه و اروپای شرقی را ها تعليه ملي

در سال را استالين - توجيه کرد.  استالين همچنين معاهده هيتلر
 چراغ سبززای  در اِ که در آن روسيه ی ا هتوجيه نمود. معاهد 1939
تی فامتيازهای مم، دادن به هيتلر برای شروع جنگ جهانی دو نشان

   دريافت کرد.  

کردن درکش از شبه ضد امپرياليسم، روهينی به  پس از روشن
    پردازد.   میسازی  ی امپرياليسم در عضر جهانیها هانگيز

  

    سازی کدامند؟ آن در عصر جهانی عوامل محرکامپرياليسم چيست و 
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ی متنوع امپرياليسم اختصاص دارد و ها هفصل اول کتاب به نظري
 داری سرمايهدنيای  درين پرياليسم امروزمپرسد که ويژگی ا می

کند: "دخالت  میاو امپرياليسم را چنين تعريف  شده چيست؟ جهانی
يا حفظ نشاندن ور برسياسی و گاه نظامی در کشوری ديگر به منظ

کند تا  میمپرياليستی حمايت ا یها ترژيمی که بيشتر از منافع قدر
آن کشور.  سرمايه داران ی هطبق حتی، ی در کشور خودا هطبق منافع

در کشور امپرياليستی ناسيوناليسم همانا  امپرياليسم عامل محرک
  ) 21(ص.  »است.

، و 1980 یها لسازی در سا ظهور جهانی پس ازکند که  میهنسمن تاکيد 
امپرياليسم و  ،1991پايان جنگ سرد با فروپاشی شوروی در سال 

چون سرشت چرا؟ . شتی نداا هفايد داری سرمايهديگر برای گری  مینظا
متنوع است  مليتیِ ی چندها تجهانی رقابت بين شرک داری سرمايهنشان 

اند. (ص.   رقابت و بهره وریانع رشد گری م میو امپرياليسم و نظا
40 (  

شده  جهانی داری سرمايهی برای ا هاگر امپرياليسم ديگر فايد«اما 
) چون بخشی از سرمايه 47(ص. » چرا ادامه يافته؟، شته باشدندا

هنوز از ادامه  فعالند صنعتی /نظامی های جتمعداران که در م
شکل تر ظهور  دليل مهمعالوه بر اين، برند.  میامپرياليسم بهره 
ق يميل به اعمال قدرت بر ديگران از طر«، کنونی امپرياليسم

ه هزاران کاست ند پدرساالری و سلطنت استبدادی نساختارهايی ما
 از منظر هنسمن) 48(ص. » نيز وجود داشته. داری سرمايهسال پيش از 

     شود. میامپرياليسم عمدتا از عوامل ايدئولوژيک ناشی امروزه 

 داری سرمايهباالترين مرحله ،امپرياليسم در نتيجه، کتاب لنين، 
کمی برای تحليل امپرياليسم امروزين  ی ه) از منظر او فايد1917(

در زمانی که اقتصادهای نوظهور به آمريکا و اروپا سرمايه  دارد.
تاکيد لنين بر صدور سرمايه به عنوان يکی از کنند،  میصادر 
  هنگام است.   بیهای نوين امپرياليسم  ويژگی

های امپرياليسم امروزين و  ی مهمی را در مورد ويژگیها شهنسمن پرس
ست. از اين رو ا هبودن تحليل لنين مطرح کرد مربوط يا نامربوط 

 ها شی ديگر کتاب، به اين پرسها شه بخپرداختن ب پيش از الزم است
  بپردازيم. 

به قلم لنين در زمان اوج ويرانی جنگ جهانی  امپرياليسم کتاب
در بخش  سرمايه بحث مارکس در کتاب تحت تاثير او. نوشته شد اول

امپرياليسم تحليلی ارائه داد که "قانون عام انباشت سرمايه" 
ديد. مارکس تشخيص  میانحصاری  داری سرمايهپيامد همانا نوين را 

شده و  گانهبي، نظامی مبتنی بر کار داری سرمايهداده بود که 
منجر به تراکم و تمرکز سرمايه در دستان  است که توليد ارزش
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معدودتری خواهد شد و حتی ممکن است در دستان "يک سرمايه دار 
منفرد" در هر کشور متمرکز شود.  داری سرمايهمنفرد يا يک شرکت 

منجر به جنگ بين سرمايه  داری سرمايهبينی کرده بود که  او پيش
هد شد تا استخراج سرمايه خوااختيارگرفتن در داران انحصاری برای

   ارزش اضافه بيشتر از کار زنده تسهيل شود.   

انحصاری و جنگ  داری سرمايهظهور  ی هنگام مشاهده 1917لنين در سال 
جهانی اول، جنگی امپرياليستی، ناگزير به شناخت اين امر شد که 

 بازارهای جديد يافتن برای رقابت به عنوانتعريف امپرياليسم 
همانا به نظر او، ويژگی جديد امپرياليسم ديگر کافی نيست. 

در  سرمايه يا سرمايه گذاری دورانحصاری و ص داری سرمايه
بيشتر بود. کشورهای  ها نکشورهايی بود که نرخ سود در آ

تر يا حتی  نيافته با مزدهای کمتر و مواد خام ارزان توسعه
  يافته.    کشورهای توسعه

در جهت  داری سرمايهعالوه بر اين، اگرچه از منظر مارکس و لنين، 
کرد،  میلی" حرکت المل بين داری سرمايهو ايجاد "انحصارهای  انحصار

بين رقابت و گرايش نوعی همزيستی  پنداشت که میلنين مانند مارکس 
پنداشت که  میاز اين رو نبه تراکم و تمرکز سرمايه وجود دارد. 

گری  میشدن امپرياليسم و نظا فايده به بی داری سرمايهشدن  جهانی
گری  میسازی به نظا کرد که جهانی میبيانجامد. برعکس، او تاکيد 

های  بس تر بين نيروهای امپرياليستی و آتش های وسيع بيشتر و جنگ
  تر خواهد انجاميد.    کوتاه

ی اقتصادی نيست و البته ها هامپرياليسم هميشه ناشی از انگيز
ی ايدئولوژيک نيز داشته باشد. اما در ها هتواند انگيز می

انحصاری و  داری سرمايهامروزين با رشد  ی شده جهانی داری سرمايه
 انحصاری برای داری سرمايه تالش دولتی، امپرياليسم هنوز عمدتا از

شود که  میباالتر يا منافع  راهبردی ناشی سود نرخ دستيابی به 
در مورد خاص کند.  میرا تسهيل  آنت سلطه اقتصادی دراز مد

ی اقتصادی را در موارد ذيل ها هتوان اين انگيز میخاورميانه، 
راه ابريشم "گذاری چين تحت عنوان  مشاهده کرد:  پروژه سرمايه

های روسيه در  گذاری سرمايهيا "طرح يک کمربند و يک جاده"،  د"جدي
آمريکا در کشورهای  های گذاری سرمايهی.  ا هنفت و گاز و هست نايعص

عربی خليج و اسرائيل، و همچنين رقابت بين عربستان 
 سعودی/امارات متحده عربی از يک سو و ايران از سويی ديگر برای

   برد منافع راهبردی خود.   و پيش منطقه سرمايهدراختيارگرفتن 

مان با تعريفی که که هنسمن از  نظر از توافق يا عدم توافق صرف
که ، بايد اذعان کرد ستا هدادشدن ارائه  در عصر جهانیامپرياليسم 

ی ها تاقعيی روشنگری از وها لکتاب او حاوی پژوهش و تحلي
ی بين امپرياليستی در سوريه، عراق، ها تامپرياليسم و رقاب
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و و اوکراين است. اکنون مايلم به ووزايران، بوسنی هرزگوين، ک
 بپردازم. ها لو تحلي ها تاين فاک

 

 

های شبه ضد امپرياليسم: روسيه و اوکراين،  کشيدن دروغ به چالش
  وو، عراق و سوريهزو بوسنی هرزگوين و کو ايران

ردی است که به روسيه و بخش عمده کتاب هنسمن شامل شش مطالعه مو
تا امروز)،  بوسنی هرزگوين، ايران، عراق و  1917از اوکراين (

پردازد. در هر  میسوريه خصوصا در دوران پس از جنگ جهانی دوم 
درکی جامع از  ی هبا ارائو  است در جستجوی حقيقت مورد، او

 سازد.   میهای شبه ضد امپرياليستی را آشکار  وقايع، دروغ

فرايند دگرگونی به  پيرامون روسيه و اوکرايناو  موردی ی همطالع 
خواه تحت  دولتی تماميت داری سرمايهانقالب روسيه به يک رژيم  

غير  یها تحمالت روسيه به مليهمچنين  و پردازد می استالينحاکميت 
را بررسی مپرياليستی آن در خارج از روسيه اهای  روس و جنگ

پوتين  ی هگذشتی مهمی را در مورد ها تفاک . او همچنينکند می
به  1990ی ها لدر ساکه  مامور کا گ ب بود يکن پوتي .کند میبرجسته 

او با به منصوب شد. معاون اصلی بوريس يلتسين نخست وزير يا  سمت
روسيه عليه مردم چچن،  دوم و خونين گر ننداختن جنگ ويراا هرا

 او که منجر به ارتقاء  کردکسب  رهبربه عنوان ی برای خود اعتبار
 .  به سمت رياست جمهوری شد
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اقتدارگرايی پوتين و ترورهای  گرفتن ناديدهاز منظر هنسمن، 
 حمايت ازو همچنين ، خواه توسط عامالن او دگرانديشان دموکراسی

ه اوکراين خوا یسحمالتش به جنبش دموکراالحاق کريمه توسط روسيه و 
 دونالد مدافعان اعمال شوند که میبه همان اندازه بد محسوب 

     .  ترامپ

توضيح نويسنده با جزئيات بسيار ، ايران 1979در مورد انقالب سال 
خمينی چگونه از گفتمان ضد امپرياليسم غرب  اله که آيتدهد  می

ی مردم برخوردار شود و سپس به ها هاستفاده کرد تا از حمايت تود
خواه و انقالبی را در ايران نابود  مند نيروهای ترقی شکلی نظام

چون به شکلی  داند می. او همچنين بخش عمده چپ ايران را مقصر ندک
از خمينی به عنوان يک "ضد امپرياليست" حمايت ی حيآشکار يا تلو

شدن انقالب به يک ضد  و مبدلجمهوری اسالمی  ظهورکردند و در نتيجه 
طلبی  جمهوری اسالمی نيز به نوع خود، جاه. نمودندانقالب را تسهيل 

ی نظامی و ها تد که منجر به دخالابراز کرامپرياليستی خود را 
 کردنترقيرسياسی در لبنان، عراق، سوريه و يمن به قيمت ف

  های غربی شد.    تحريماعمال و  ی مردمها هتود

يی از چپ از ها شبوسنی هرزگوين "نخستين نمونه حمايت بخ
دوران پس از جنگ سرد ناسيوناليسم قومی مذهبی دست راستی در 

عامل انکار کردند که  ها ت) شبه ضد امپرياليس95بود." (ص. 
رئيس  فشار همانا ووزجنگ در بوسنی هرزگوين و کوکننده  هدايت

برای ساختن يک "صربستان جمهور صربستان، اسلوبودان ميلوشويچ 
هنگامی که بوسنی هرزگوين پس  1992. در نتيجه، در سال بودبزرگ" 

 وعقوپرسی اعالم استقالل کرد تا خود را از جنگ در حال  از يک همه
انيو توجمان نيز به اندازه بين صربستان و کرواسی (که رهبرش فر

ها از  برهاند، بسياری از چپی) يچ ناسيوناليست بودميلوشو
  صربستان حمايت کردند.

نظامی کارزاری برای  هنگامی که ارتش صربستان و نيروهای شبه
مردمان چند ها و  زوويیايی، کويپاکسازی قومی عليه مسلمانان بوسن

مان را در مسلو مردان نداختند و بسياری از زنان ا  هرا به قومی
هايی  زندانی کردند، چپیکار ی ها هی تجاوز و اردوگاها هاردوگا

مانند جيمز پتراس به جانبداری از ميلوشويچ ادامه دادند. پتراس 
خواستند  میهايی که  ايیيضمن ردکردن مبارزات قهرمانانه بوسن

گرای مذهبی" "بنيادبه آنها برچسب هويتی چند قومی را حفظ کنند، 
  )     114. (ص. زدو" تروريست" 

  هرا به پاکسازی قومیِ  عمدتا کارزارناتو و اياالت متحده 
و و توجيه کردند  را تسهيل ميلوشويچ شده توسط اسلوبودان نداختها

قدام نظامی عليه ا هنگام و بر اثر فرياد جهانيان دست بهديرسپس 
يی مانند ميشل چسودوفسکی، عامل ها چپی . با اين حالصربستان زدند



8 
 

دانستند. آنها مدعی بودند که "اين نه رئيس  میاين جنگ را ناتو 
جمهور ميلوشويچ که ناتو بود که جنگ را در يوگسالوی آغاز کرد." 

چ يی که از ميلوشويها تو سوسياليس ها چپی)  حتی اغلب 112(ص. 
گيری شانه خالی کردند  از زير بار مسئوليت جانبکردند،  میحمايت ن

نچه در بوسنی هرزگوين و کوزوو رخ داده آو صرفا مدعی شدند که 
کشی و پاکسازی  ی عليه نسلا هيک "جنگ داخلی" بود و نه مبارز، بود

قومی. از منظر هنسمن، "اين نخستين بار در جهان پس از فروپاشی 
توانيم همگرايی آشکاری بين نو استالينيسم و  میشوروی است که 

  )116نوفاشيسم را تشخيص دهيم." (ص. 

مخالفت اصولی هنسمن با شبه ضد امپرياليسم به اين معنی نيست که 
کند. تعهد  میاو نقش اياالت متحده و امپرياليسم غربی را الپوشانی 

 1991در مورد جگ خليج سال  ثش توان در بح میگويی را  او به حقيقت
مشاهده  2003و حمله نظامی آمريکا و انگلستان به عراق در سال 

کرد. در هر دو مورد، او جزئيات بسياری را در مورد نقش ويرانگر 
 کند که  میو تاکيد دهد  ت متحده و امپرياليسم غربی ارائه میالايا

مستقيم موجب يم و غيرقق مستياز طر ها نآنظامی  التها و حم تحريم
   .غيرنظامی عراقی شد ها نمرگ ميليو

حمله نظامی آمريکا و انگلستان به کند که  میاو همچنين تاکيد 
در واقع بنيادگرايی شيعه و سنی را تقويت کرد.  2003عراق در سال 

و رشد شد  نفوذ ايران در عراقموجب افزايش  اين حمله نظامی
ی ايران نه فقط در عراق که در لبنان و سوريه ا هامپرياليسم منطق
داعش) را به چنين شرايط ظهور "دولت اسالمی" (همرا تسهيل کرد. 

تری  که  گرايش ضدشيعه قوی ايجاد کرد دهعی از القاا هعنوان شاخ
ادعاهای پوتين  رغم مسخره بودن علیبنابراين،  شت.از القاعده دا

لينتون داعش را آفريدند"، و ترامپ مبنی بر اين که "اوباما و ک
چون و چرا برای  بیی کند که "اگر به دنبال گواه میهنسمن ادعا 

، مايجاد و گسترش داعش هستي بهمتهم کردن امپرياليسم آمريکا 
ها توسط دولت شيعه تحت  اين {حمايت آمريکا از پاکسازی قومی سنی

اين ) 173چون و چراست." (ص.  حمايت ايران در عراق} همان گواه بی
های پيشين و اعضای  وضعيت بود که منجر به اتحاد بين بعثی

القاعده عليه دشمنان مشترکشان (اياالت متحده و بنيادگرايان 
ها که به نام  یا هها و القاعد شد. اتحاد بين بعثی ه)شيع اسالمی 

ير شد پذ هايی امکان و تماس ها هدولت اسالمی شناخته شد، توسط شبک
   ايجاد شده بود.  ی اياالت متحده مانند ابوغريب ها نکه در زندا

ی امپرياليستی، ها تپس از اثبات مخالفت اصولی خود با کليه قدر
در مورد انقالب سوريه به  را های شبه ضد امپرياليستی دروغهنسمن 
خيزش مردمی راستين يک  او اين انقالب را به مثابه کشد.  میچالش 
رژيم اسد نه : کند میعدالتی بررسی  اقتدارگرايی، فقر و بیعليه 
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گرايی و محصورکردن  فقط با خشونت و قصاوت و نيروی نظامی و فرقه
ها را  مردم انقالب را نابود کرد بلکه جهادی نداشت نگاه  و گرسنه

نيز از زندان آزاد کرد تا به انقالبيون حمله کنند و سپس 
در نتيجه به با داعش برقرار کرد. مبتنی بر همزيستی  یا هرابط

داعش اجازه  داد که ستادش را در رقه حفظ کند و به رژيم اسد 
نفت و گاز بفروشد تا کارزار کشتار و تجاوز خود را تامين کند. 

نيم ميليون مرگ و مير  ی هبخش عمدرژيم اسد باعث و بانی ) 221(ص. 
ميليونی  23اکنون نيمی از جمعيت  است کهخانمانی  آوارگی و بی و

ند ا هميليون در داخل کشور آوار 6شود.  ( میپيش از انقالب را شامل 
  ميليون در کشورهای ديگر آواره و پناهجويند)  5و 

ی غربی در ها تاياالت متحده و قدر که  کند میهمچنين تاکيد  هنسمن
هيچ زمانی قصد براندازی رژيم اسد را نداشتند. در بهترين شرايط 
مايل بودند که اسد کنار بکشد اما رژيمش را برای حفط "ثبات" در 

انقالب پيش از )  ترکيه که 244دانستند. (ص.  میمنطقه مفيد 
کرد تا به  مداخلهت،  مناسبات بسيار خوبی با رژيم اسد داش

وريه حمله کند و روايت اردوغان از بنيادگرايی کردها در شمال س
ان سعودی و امارات متحده عربی که تمذهبی را ترويج دهد. عربس

خيزش مردمی  ع مدافهيچگاه  کردند نيز می نالمسلمين را تامي اخوان
   خواه آن نبودند.   و اهداف عدالت 2011سال 

و  هنسمن جزئيات بسياری را در مورد نقش امپرياليسم روسيه
دهد.  ی ايران در سرکوب  انقالب سوريه ارائه میا هامپرياليسم منطق

و تسليحات در  هايران و روسيه هردو ارتش سوريه را تعليم داد
هزار شبه نظامی شيعه را به ها هايران دند. ا هاختيار آن قرار داد

ه، مناطقی را محاصره کرده و حمالت زمينی عليه سوريه اعزام کرد
درست هنگامی  2015سپتامبر  29. در تاريخ است نداختها هآنها به را

سقوط بود، روسيه کارزار حمالت هوايی خود که رژيم اسد در آستانه 
را بر اساس درخواست رژيم ايران آغاز کرد.  اگرچه روسيه ادعا 

درصد مناطقی  90، بيش از اش داعش بوده حمالت هوايی هدف کرد که می
   .رو بود سيون انقالبی و ميانهکه بمباران شد مناطق اپوزي

و جان  يی مانند رابرت فيسک، سيمور هرشها تشبه ضد امپرياليس 
 ازکس بلومنتال که استفاده رژيم اسد اپيلجر، پاتريک کوبرن و م

کنند و کليه  میهای شيميايی عليه غيرنظاميان را انکار  سالح
از منظر نامند،  میبنيادگرای مذهبی و جهادی  راانقالبيون سوری 

آنها غرب محورند و قادر نيستند عامليت مردم آورند.  هنسمن شرم
اياالت متحده  ی هسوريه را ببينند، کليه مشکالت را ناشی از نقش

معه اهای ج دانند و پيچيدگی میآمريکا برای براندازی رژيم اسد 
کنند. در واقع  میيا تضادهای درونی انقالب سوريه را درک ن هسوري

ی ها هآنها از واقعيت که کليه تحوالت را از منظر نظريدرک سطحی 
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های ضدامپرياليست با  برخی از چپشده که  نگرد،  باعث میتوطئه 
اين گرايان در حمله به انقالبات دموکراتيک همسو شوند.  راست
واقعيت را ست. ا هجو را مسموم کرد ها تو فاشيس ها چپیجديد  دااتح

يی ها تيکی از عوامل رشد نوفاشيساز تخيالت نامتمايز کرده و 
"اگر اين های ليبرالی" بوده است.  مانند ترامپ در "دموکراسی

خواه  های فاشيستی و تماميت وضعيت تغيير نکند، خطر ايجاد رژيم
  ) 279کند."  (ص.  میبخش عمده جهان را تهديد 

 لی را بر اساسالمل بينن ضد امپرياليسم و همبستگی اتو میچگونه 
  باور سوسياليستی بازتعريف کرد؟ انسانی ها نبنيا

جهانی در سطحی خواهی  گويد که مقابله با خطر تماميت میهنسمن 
بايد اخالقيات و ست.  گويی حقيقت و حقيقتپرداختن به مستلزم 

انسانيت را به قلمرو سياسی بازگردانيم، به نقدی انقالبی بر 
جای محدودکردن سوسياليسم به کسب قدرت  به، بپردازيم داری سرمايه

  توسط يک حزب بايد برای دموکراسی مبارزه کنيم .  

برد  پيشبرای  ،مارکسيست اوکرائينیلسکی، از منظر رومن روسد 
است که الزم  شناخت اين امرالبی، انقانترناسيوناليسم 

پرولتاريای هر کشور نه فقط "ذاتا عاری از تبعيض" نيست بلکه «
را که  انترناسيوناليستی ، رويکرد شاق تالشیبايد نخست از طريق 
در )  288(ص. »  طلبد، کسب کند. میاش از او  منافع کلی و تاريخی

مفصال به نظرات لنين در مورد اهميت اين مورد، هنسمن همچنين 
 هديد ی ستمها تی ملی و مليها تاقليوشت تعيين سرن حمايت از حق

  پردازد.   می

مخالفت بايد نه فقط شامل "انترناسيوناليسم کند که  میاو استدالل 
باشد بلکه  ستيزیمهاجر - کارگردپرستی و با نژااصولی 

را نيز نوليبراليسم  وشدن  جهانیتفاوت بين پردازی در مورد  نظريه
شدن به اين معنی است  با جهانی)  مخالفت صرف 288." (ص. دربرگيرد

امر  شوند. اين میدشمن قلمداد  همانا  که کارگران کشورهای ديگر
ا ناسيوناليسم ترامپ و ديگر باعث شده که چپ نتواند ب

عوض، چپ بايد چنين بگويد: درفريبان دست راستی مقابله کند.  عوام
"اگر کارگران همه کشورها دست به دست هم ندهند،  نخواهند 

مقابله  داری سرمايهانست نه با نوليبراليسم و مسلما نه با تو
  )289(ص. کنند." 

سازی مورد  مخالفت چپ با جهانی ی هنحوگويد که  میهنسمن به درستی 
ی مردم را به خود جلب ها هقرارگرفته تا تود استفاده جناح راست

مايلم نکته ديگری را به نقد او اضافه کنم.  در اينجا کند. 
به  داری سرمايهاز  شجنبش تسخير وال استريت، با محدودکردن تعريف

افرادی مانند ترامپ و اجازه داد که بازار آزاد و نوليبراليسم، 
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فريبان ناسيوناليست در سراسر جهان از گفتمان ضد  ديگر عوام
دولتی اقتدارگرا  ریدا سرمايهبرد  سازی به منظور پيش جهانی

 داری سرمايهجنبش اشغال وال استريت عنوان بديل استفاده کنند.  به
را به عنوان يک شيوه توليد مبتنی بر کار بيگانه شده/مکانيکی 
به چالش نکشيد. در نتيجه، اين جنبش به اين موضوع نپرداخت که 

الغا را  داری سرمايهتوان بيگانگی ناشی از شيوه توليد  میچگونه 
نژادپرستی، اين بيگانگی و  ی بينا هکه چه رابط کرد و اين

گراستيزی وجود دارد.  در نتيجه  جنس يزی و همتس زنباوری،  جنسيت
مخالفت با امپرياليسم باری ديگر صرفا به مخالف با امپرياليسم 

نظام  ی هنتيجآمريکا فروکاسته شد و نه امپرياليسم به عنوان 
  .   داری سرمايه

لی راستين مستلزم ايجاد گفتگو و پيوندهای المل بينتگی همبس
باوری  ،  نژادپرستی، جنسيتداری سرمايهميان مبارزات عليه  لفعبال

و نه صرفا مخالفت با اعمال  است سطح جهانی گراستيزی در جنس و هم
امپرياليستی دولت خود. در مورد ايران، کشوری که همزمان از 

برد و خود  میطلبانه امپرياليستی رنج  ها و تهديدهای جنگ تحريم
، لبنان، و يمن دارد، الزم عراقامپرياليستی در سوريه،  نقشینيز 

کليه نيروهای  مبتنی بر مخالفت با  لیالمل بيناست که همبستگی 
ديدگان در کليه  و گفتگويی بين مبارزات ستمباشد امپرياليستی 

  اين کشورها ايجاد کند.  

ی اه  نبنيالی راستين براساس المل بيندر پايان، همبستگی 
به  ها تباور سوسياليستی مستلزم اين است که سوسياليس انسان

، پدرساالری و داری سرمايهباور  محتوای ايجابی بديل انسان
  نژادپرستی بپردازند.

خوانند و با  میاميدوارم فعاالن سوسياليستی که کتاب هنسمن را 
فقند،  بتوانند حول چنين بحثی نقد او بر شبه ضدامپرياليسم موا

  به گرد هم آيند.

  فريدا آفاری

  2018اوت  28

  

در  2018 سپتامبر 10ريخ اين مقاله نخست به زبان انگليسی در تا  *
  ی خاورميانه منتشر شد.  ها تتارنمای اتحاد سوسياليس
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