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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١اول دسمبر 

  

  امپرياليسم
  

 و اوايل قرن بيستم ١٩واخر قرن امپرياليسم، سرمايه داری انحصاری آخرين مرحلۀ سرمايه داری است که در ا

، تئوری )١٩١۶سال " (امپرياليسم به مثابۀ باال ترين مرحلۀ سرمايه داری"لنين در اثر مشھور خود، . آغاز گرديد

وی با تحليل و بررسی اقتصاد کشور ھای سرمايه داری جوھر . امپرياليسم را به شکل دقيق و سيستماتيک ارائه داد

اين پنج خصلت اساسی به قرار .  آشکار نمود و پنج خصلت اساسی آن را بررسی و بيان کرداقتصادی امپرياليسم را

  :زير اند

در عصر امپرياليسم، توليد و سرمايه به آنچنان درجه ای از تمرکز می رسند که موجبات ايجاد انحصارات  -١

ھای سرمايه داری بر را فراھم ساخته و انحصارات سھم قاطع و تعيين کننده را در حيات اقتصادی دولت 

  .عھده می گيرند

 انحصاری بانکی نيز ظاھر می شود و از در ھم ۀ انحصاری صنعتی، سرمايۀھمراه با پيدايش سرماي -٢

 .به وجود می آيد" سرمايۀ مالی يا اليگارشی مالی"آميختن اين دو، 

 برخوردار می شود صدور سرمايه، که از صدور کاال متمايز است، از اھميت و سھم بزرگ و تعيين کننده -٣

 .ثير اين نقش صدور سرمايه، صدور کاال نيز ابعاد جديدی می يابدأو درعين حال، تحت ت

روند انحصاری کردن، سبب تشکيل انحصارات بين المللی و کارتل ھای بين المللی سرمايه داران می  -۴

 . تقسيم می کنندشود، اين انحصارات و کارتل ھای بين المللی جھان را از نظر اقتصادی ميان خود

تقسيم ارضی جھان ميان يک مشت از بزرگترين دولت ھای سرمايه داری به طرز کامل صورت می  -۵

 ١.گيرد

در دوران امپرياليسم، تضاد ھای ميان پرولتاريا و بورژوازی، ميان کشور ھای مختلف امپرياليستی و ميان کشور 

  .اليستی از طرف ديگر، شديدتر و گسترده تر می شوندھای مستعمره و نيمه مستعمره از طرفی و کشور ھای امپري
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امپرياليسم مرحلۀ تاريخی ويژه ای : "لنين بر پايۀ مطالعۀ اين تضاد ھای اساسی امپرياليسم و تکامل آنھا دريافت که

  :اين ويژگی سه گانه است، چرا که امپرياليسم. از تکامل سرمايه داری است

  سرمايه داری انحصاری؛) ١ 

  يه داری انگلی يا گنديده؛سرما) ٢ 

  ٢."سرمايه داری ميرنده است) ٣ 

. بدين ترتيب، در دوران امپرياليسم، انحطاط و ميرندگی سرمايه داری ناقوس مرگ آن را به صدا در می آورد

تقويت سلطۀ انحصارات با فقر روز افزون زحمتکشان جھان به ويژه در مستعمرات و نيمه مستعمرات ھمراه بوده و 

لده در رشد بی سابقۀ تضاد ھای طبقاتی به صورت متمرکز و سبات توليدی و نيرو ھای مؤ ھای عميق ميان مناتضاد

: لنين می گويد. جد بحران انقالبات پرولتری استتضاد ھا به نقطۀ اشباع رسيده و مؤاين . آشکار تظاھر می يابد

امپرياليسم توده : "مائوتسه دون می گويد. " ا استامپرياليسم آستان سوسياليسم، آستان انقالب اجتماعی پرولتاري"

  ."ھای وسيع خلق را در سراسر گيتی به دوران تاريخی نبرد عظيم به خاطر نابودی امپرياليسم سوق داده است

انقالب کبير سوسياليستی اکتوبر در روسيه برای نخستين بار زنجير امپرياليسم را در ضعيف ترين حلقۀ آن گسست 

  .اط واقعی امپرياليسم و عصر سوسياليسم را به جھانيان اعالم کردو آغاز انحط

امپرياليست ھا برای فرار از سر نوشت محتوم خود، به رقابت ميان خود برای چپاول ھر چه بيشتر خلق ھا و به 

ن دست آوردن مناطق نفوذ دامن می زنند و بدين ترتيب جھان را به طرز اجتناب ناپذيری به سوی جنگ ھای ويرا

: ھمانطور که لنين می گويد. دو جنگ جھانی اول و دوم بزرگترين نمونۀ اين سياست می باشد. کننده می رانند

  ٣."جھانی مضمون سياست امپرياليستی است که تکامل آن جنگ امپرياليستی است) ھژمونی(سيادت طلبی "

، در دوران امپرياليسم، نه تنھا تضاد به عبارت ديگر، تبديل سرمايه داری رقابت آزاد به سرمايه داری انحصاری

انحصار . عکس اين تضاد ھا را تشديد می کنده ھای اساسی و ذاتی سيستم سرمايه داری را از بين نمی برد، بلکه ب

که مھمترين ويژگی اقتصاد امپرياليستی است، محصول ناگزير تکامل تضاد ھای اساسی سرمايه داری و تشديد بی 

رقابت آزاد سرمايه داری به بلع ماھی ھای کوچک توسط ماھی ھای بزرگ می انجامد و . تسابقۀ اين تضاد ھا اس

 معينی از تکامل، به طور اجتناب ناپذير انحصار ۀاز طريق تمرکز در مرحل. سبب تمرکز توليد و سرمايه می گردد

تماعی يۀ بخش ھای توليد اجادغام و رشد صنعت و انحصارات بانکی به تسلط اليگارشی مالی بر کل. وجود می آيده ب

سلطۀ اليگارشی مالی تضاد ھای اساسی سرمايه داری را تشديد می کند، زيرا از . و زندگی عمومی می انجامد

طرفی گام ھای بزرگی در جھت اجتماعی شدن توليد برداشته می شود، ولی از طرف ديگر مالکيت وسايل توليد 

 انحصاری بزرگ متمرکز می شود و بنابربيش از پيش خصوصی شده و در دست عدۀ بسيار قليلی سرمايه داران 

 تشديد ءبه حد اعال) تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد و خصلت خصوصی مالکيت(ين تضاد اساسی سرمايه داری ا

فشار عدۀ کمی صاحبان انحصارات بر بقيۀ اھالی صد ھا برابر سنگين تر، محسوس تر و غير : "در نتيجه. می شود

  ٤."قابل تحمل تر می گردد

 ماھيت سرمايه داری جامعه و تضاد ميان – خواه خصوصی و خواه دولتی – دوران امپرياليسم، انحصارات در

با تشديد تضاد ھای طبقاتی، انحصار اقتصادی در کشور ھای امپرياليستی . دھد پرولتاريا و بورژوازی را تغيير نمی

                                                 
  "امپرياليسم و تجزيۀ سوسياليسم: " لنين-  2
  ..."يک کاريکاتور مارکسيسم: " لنين-  3
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صادی ھمراه با ارتجاع سياسی، تضاد ھای انحصار اقت. از لحاظ سياسی ناگزير به ارتجاع کامل منتھی می شود

کند و بحران ھای سياسی و اقتصادی را عميق تر می سازد، امری که مبارزۀ  اساسی سرمايه داری را تشديد می

  . ميان امپرياليست ھا را برای تجديد تقسيم جھان به طور سر سام آوری حدت می بخشد

کائوتسکی می پردازد و آن را با قاطعيت طرد "  امپرياليسم–اولترا " اين اساس، لنين به انتقاد از تئوری ارتجاعی هب

کائوتسکی تضاد ھای درونی امپرياليسم را نفی و سازش با امپرياليسم را تبليغ می نمود و معتقد بود که . می نمايد

قابت ميان امپرياليسم در پروسۀ رشد خود در جھت انحصاری شدن ھر چه بيشتر به مرحله ای می رسد که در آن ر

 مالی که در مقياس بين المللی ۀبھره برداری مشترک از جھان به توسط يک سرماي"امپرياليست ھا پايان گرفته و 

استدالالت کامالً بی معنای کائوتسکی در بارۀ اولترا امپرياليسم : "لنين می گويد. تحقق می يابد" متحد شده است

اين فکر حاکی از آنست . ن امپرياليسم می ريزدآب به آسياب مدافعاکه ضمناً مشوق آن فکر سراپا اشتباه آميزی است 

که گويا سيادت سرمايۀ مالی موجب تضعيف ناموزونی ھا و تضاد ھای موجود در درون اقتصاد جھانی می گردد، 

آيند اين انحصار ھا که از درون رقابت آزاد پديد می . "که اين سيادت عمالً موجب تشديد اين عوامل می شود حال آن

  ٥."رقابت را از بين نبرده بلکه مافوق آن و به موازات آن زندگی می کنند

رقابت و مسابقۀ چند قدرت  بزرگ در تالش به : "آنگاه لنين اين معنا را در بيان فشردۀ زيرين خالصه می کند

  ٦."منظور کسب ھژمونی جوھر امپرياليسم است

يۀ اقتصادی امپرياليسم و سرشت آن به مثابۀ غارتگر سر چشمه می مسابقه  و رقابت به خاطر کسب ھژمونی از پا

دست آوردن بازار ھای ه تقويت سلطۀ انحصارات و تعميق بحران ھا به مبارزه بين امپرياليست ھا برای ب. گيرد

کشور . دھد فروش، منابع مواد خام، امکانات سرمايه گذاری جديد و مناطق نفوذ، نيروی محرک بی سابقه ای می

ھای امپرياليستی در رقابت سھمناک خود می کوشند که برای جلوگيری از اضمحالل خود با ھر وسيله ای رقيب را 

خاطر سود انحصاری بيشتر می کوشند رقبای ه سرمايه داران انحصاری ب. در ھم شکنند و بر ديگران مسلط شوند

در نيتجه، با يکديگر ھر چه بيشتر . ن بدر کنندخود را ھم در بازار ھای داخلی و ھم در بازار ھای خارجی از ميدا

سرمايه داران، جھان را نه به دليل بدخوئی خاص، بلکه به اين :"در نبردی به خاطر تقسيم جھان درگير می شوند

علت ميان خود تقسيم می کنند که رسيدن تمرکز به مرحلۀ معينی آنھا را به خاطر کسب سود به انجام آن ناگزير می 

  ."سازد

بر جھان به مضمون اصلی سياست خارجی امپرياليسم ) ھژمونی(ينگونه، مسابقه و رقابت به منظور کسب سيادت بد

مبارزه به خاطر ھژمونی به طور فشرده با قانون مطلق تکامل ناموزون اقتصادی و سياسی سرمايه . تبديل می شود

رت اقتصادی، مالی و نظامی کشور ھائی که تقسيم جھان توسط امپرياليسم ھمواره بر روی قد. داری پيوسته است

به ھمين جھت، به مجرد تغيير تناسب نيرو ھا، خواست تقسيم مجدد . در اين تقسيم شرکت می جويند استوار است

تشديد مبارزۀ قدرت ھای امپرياليستی به خاطر کسب ھژمونی به . جھان با حدت ھر چه بيشتری آشکار می شود

دو جنگ جھانی قرن . در اينجاست عميق ترين ريشه ھای جنگ امپرياليستی. ردد منتھی می گءجنگ ميان رقبا

تاريخ امپرياليسم، تاريخ رقابت و . بيست نتيجۀ ھمين مبارزۀ قدرت ھای امپرياليستی به منظور سيادت بر جھان بود

  ***.جنگ، تاريخ جنگ برای سيادت بر جھان است

  بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم
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