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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  

  

 يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
 مقدمه 

 

امريکا به افغانستان که با آتش و گلوله ھمراه تجاوز عريان امپرياليست ھای خونخوار به رھبری اياالت متحده    

بود، کشور ما را به مستعمره و محل استقرار دايمی نيروھای امپرياليستی مبدل کردند، چيزی که تا امروز با کشتار 

مزدوران کثيف سرمايه جھت کتمان اين تجاوز و خاک زدن . ھای خلق ما ادامه دارد ھای مردم و چپاول ثروت توده

نمايند که ماھيت تجاوز را بپوشانند و با کشيدن   میءرا ابداع نموده و تقال» جامعه جھانی«ۀ مردم ما مقولبه چشم 

جھت رھايی خلق » فرشته خو« کشور ۴٠ھای افغانستان طوری وانمود سازند که  ساتر در برابر ديدگان خلقۀ پرد

برای آزادی و آبادی ) خود امريکا موجد آن استجريان فاشيست و بنيادگرايی که (ما از چنگال القاعده و طالبان 

نادری دست يافته و ھر وقت » فرصت طاليی«ھای افغانستان به  آورده و به اينصورت توده» تشريف«کشور ما 

و اينگونه با !! گردند غايله تروريزم پايان يابد و افغانستان آرام و شکوفان گردد، دوباره به خانه ھای شان بر می

بندان سرمايه، چون نظم نوين  به قول اين قالده. زنند تا اشغال عريان را اينگونه توجيه نمايند ر میتمام قوا زو

ھای اقتصادی ـ سياسی استوار است، لذا استقالل و مرزھا مفھومی  و آزادی» دموکراسی«جھانی امريکا بر اصول 

  !! نداردپيدا کرده، معنايی» عصرحجری«نداشته، تجاوز امپرياليزم ديگر مفھوم 

دھد که افغانستان توسط نيروھای نظامی امريکا، انگليس،  حاضر اين مفاھيم را به بحث گرفته، نشان میۀ نوشت   

اين کشورھا با مفاھيم امپرياليستی ديروز و بدتر از دوران جنگ . فرانسه و الشخواران ديگر غربی اشغال شده است

نمايند که در کنار تبديل کشور ما به محلی برای  و تالش میکشی جھانی مصروف اند  سرد به استثمار و بھره

ھای آسيا ازين طريق ھموار  ھای غربی، راه ورود شان را برای چپاول ثروت استقرار دايمی شان و چپاول کمپنی

ھای بعد از کنفرانس بن در افغانستان جز مزدوران و سرسپردگان امريکايی که به پای  به اين خاطر دولت. سازند

ھای بعد از کودتای ثور  ين تجاوز گل بردند و گل ريختند، چيز ديگری به حساب نمی آيند، بگذريم ازينکه دولتا

ھا را به عنوان  آن» جامعه مدنی«بندان  ھمه سرسپرده و مزدور بودند، ولی قالده) خلقی، پرچمی، جھادی و طالبی(

 .کردند منجيان مردم قلقله نمی
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 انديشه مائوتسه دون و درک اين رسالت که - لنينيزم- تان با پافشاری بر اصول مارکسيزمسازمان انقالبی افغانس   

ھای  ھای مدعی چپ انقالبی افغانستان نيز به شکلی در دام تزوير شيادی با درد و دريغ حتی بعضی از سازمان

بر سينه، اخذ پول و فغان بردن ھای کثيف امپرياليستی  ھا گير مانده و با آويختن مدال آن» فضای باز«امپرياليزم و 

در برابر آنان زانو زده،  ھرچه زودتر بايد به اين نوشته ) کثيفترين مرجع جواسيس استعماری(بر درگاه يوناما 

اخت که اينک تا حد ممکن س پرده می اشغالگران و مزدوران وطنی شان را بی» جامعه جھانی«شد و  پرداخته می

 . نمايد  آن را به پيشگاه جنبش انقالبی کشور تقديم میمول دست يافته است وأبه اين م

توان آن  تواند خالی از عيب و نقص باشد که فقط با انتقادات رفيقانه می ما به اين باوريم که نوشته حاضر نمی     

وازی و شمـا ھستيم تا باشـد در روزگـاری کـه پيروان بورژۀ لذا چشـم به راه انتقادھای سازند. تر ساخت را غنـی

شکست کمونيزم و پيروزی ابدی سرمايه را قوله ميکشند، اين نوشته چون تير زھراگينی ۀ مزدوران سرمايه عربد

 .   ھای شان را بدراند شقيقه

  سازمان انقالبی افغانستان           

  ١٣٨٧خزان                     

 

جھان به وجود آمد و بعد چين سوسياليستی به    تغيير و تحوالتی که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سطح 

ھای بورژوازی که طی ھفتاد سال در برابر علم مارکسيزم به زانو  داری تغيير ماھيت داد، تيوريسن کشور سرمايه

روريزی را باره چنان غرق شادی شدند که گويی آنان اين ف کردند، يک درآمده و فقط با پول و سالح ايستادگی می

توانستند، در حالی که رھبران  ھا آن را پيشبينی کرده نمی ی که حتی اين تيوريسنفروپاشيرقم زده اند، 

ھا قبل به اين انديشه پشت کرده و بعد از مرگ مائو، باند دنگ شياوپنگ در چين به  ريويزيونيست شوروی سال

ھای مارکسيستی، که به  یفروريزی به اصطالح کمونيزم نه به علت نادرست بودن تيور. ه بودلجن خيانت فرو رفت

 . علل نارسايی در تطبيق درست اين علم و خيانت رھبران خاين اين احزاب در کشورھای سوسياليستی بود

ھای خونخوار برای  امپرياليستۀ    تا قبل از به اصطالح فروپاشی کمونيزم، چپاول زحمتکشان جھان به وسيل

بخش و انقالبی در برابر دژ سرمايه و استثمار چنان توفنده  ھای رھايی جنبش. الشمس بود مردم دنيا اظھر من

دموکراسی، حقوق بشر، بازار آزاد، مدرنيته، عدالت اجتماعی، (باليدند که دفاع از امپرياليزم و ابزارھای آن  می

نزد داری  ھا در کشورھای نيمه سرمايه جز ابزارھايی برای حيات و نفوذ استعماری آن) پلوراليزم و جامعه مدنی

شدگان  به اين خاطر اھماله. گشت ھا شرم تاريخی محسوب می روشنفکران انقالبی مفھومی نداشت و دفاع از آن

يايی داری در برابر انقالبيونی که با نبرد خلق راه انقالب پرولتار ًامپرياليزم، مخصوصا در کشورھای نيمه سرمايه

ھای  ھای مفلوکی در زير چکمه داشته، چون موشت ابراز نظرات شان را نأرا سرخ تصوير می نمودند، جر

 .خزيدند کردند و به سوراخ می امپرياليزم جا خوش می

ھای استثماری  ھا عالوه بر استثمار و سرکوب در کشورھای خود جھت سر پا نگه داشتن سرمايه    امپرياليست

ه راه انداختن کودتاھا، جنايتکاران ھای پاسبان شان را بر قدرت سوار کرده، با ب در کشورھای نيمه فيودالی سگ

ھا جنايتکار ديگر را يا بر  الحق، مارکوس، ملک فھد، رضاشاه، شارون و دهءمزدوری چون پينوشه، نوريگا، ضيا

اما بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، يکباره . کردند اريکه نگه داشته و يا به اشکال گوناگونی از آنان حمايت می

نه تنھا مزدوران سرمايه در کشورھای امپرياليستی، که . مبدل گشت» جامعه جھانی«اصطالح امپرياليزم به 

نمايند  داری از جمله افغانستان نيز به اين مقوله چسبيده، تالش می در کشورھای نيمه سرمايه» ھای جديد تيوريسن«
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زدند و  ايتباری دست میکشی جن ھای خونخوار ديروز را که فقط با استثمار و استعمار به بھره تا امپرياليست

دارند، فرشته وانمود سازند و بر پايان تاريخ و ابديت بورژوازی،  امروز بيشتر از آن استثمار و جنايت روا می

  .ًمخصوصا استثمار مھر جاودانه بگذارند

ه و در کشور ما که اکنون مورد ھجوم امپرياليزم امريکا و ھمکيشان خونخوار آن قرار گرفته، مزدوران کھن   

در برابر امپرياليست ھا وادار به » انسانی«نمايند تا توده ھای مردم را با کلمات و مقوالت  ھا تالش می جديد آن

ھا با  ادای  درين ميان دردآور آنکه بعضی. وانمود سازند» فرصت طاليی«تسليم و تعظيم نمايند و اشغال کشور را 

خواھند اين اشغـال را کمرنگ کرده، دشمن  ود کرده، میرا عوض تجاوز و اشغال مـ» تيوری مداخـله«چـپ، 

اصلی را در تيررس ديد مردم مغشوش نمايند و چه بسی که با ايستادن بر آستان سفارت امريکا اعالن نمايند که ما 

اين بی شرمی در حالی صورت می گيرد که حتی مديران (معتقد به اشغال کشور خود توسط نيروھای شما نيستيم 

ھا مشاور  چلمرز جانسون سياست شناس امريکايی که مدت. يزم نمی توانند ازين حقيقت عريان چشم بپوشندامپريال

رفت که رييس اين سازمان شود، در اوايل اشغال کشور ما در مورد  سازمان جاسوسی سيا بود و حتی احتمال می

ًعمال جنگ ھای امپرياليستی بود که اين جنگ ھا ”:  گفت٢٠٠٣ تا ١٩٩١ھای  ھای اياالت متحده در بين سال جنگ

به بھانه دخالت انساندوستانه و يا آزادی زنان از اسارت و يا مقابله با تھديد سالح ھای کشتار جمعی و يا ھر شعار 

  ) “.ديگری که برای کاخ سفيد و يا پنتاگون مناسب به نظر می رسيد، براه انداخته شد

تر  ای را نسبت به ھر جای دنيا در کشور ما جدی رورت چنين نوشتهبه اين خاطر سازمان انقالبی افغانستان ض

ما درين . گيريم احساس کرده و اينک بنابر اين ضرورت ماھيت تغيير ناپذير امپرياليزم را به بحث و ارزيابی می

روز با ھايی اند که بدتر از دي روشنفکران وطنفروش، ھمان امپرياليست» جامعه جھانی«بحث نشان خواھيم داد که 

ھای جھان را می چاپند و قادر  خلق) تا وقتی که استثمار و ارزش اضافی وجود دارد(ھزار خدعه و نيرنگ 

تمرکز توليد و انحصار، اليگارشی (نخواھند شد ماھيت ضد انسانی شان را تطھير نمايند، چون در ماھيت اين پديده 

کوچکترين تغييری به ) داری و تقسيم ارضی جھان هھای سرماي مالی، صدور سرمايه، تقسيم جھان ميان اتحاديه

لذا درين نوشته کوشش خواھيم کرد تا امپرياليزم، مشخصات و . وجود نيامده و ھم دنيا به پايان خود نرسيده است

سازی  ھای جديد امپرياليستی؛ جھانی برخورد با آن؛ سير تاريخی امپرياليزم، سوسيال امپرياليزم و رقابت

ھای  و بدبختی» نظم نوين جھانی«؛ )از نظر سياسی، نظامی و اقتصادی(ھای جديد   ظھور قدرتامپرياليستی و

ھا، خلق و پرچم،  جنايتکاران اتحاد شمال، طالبان و القاعده، تکنوکرات(ھا و اشغال افغانستان  بشريت؛ امپرياليست

ت رسمی، نيروھای اشغالگر، اشغال با ھای مردم، ايران، پاکستان، کنفرانس پاريس، آغاز اسار چپ انقالبی، توده

؛ جامعه جھانی و پيامدھای آن در )گذاری و جامعه مدنی سيل سالح، سازماندھی اردوی ملی، امنيت ملی، سرمايه

 .و باالخره با کالم آخر اين موارد را به ارزيابی بگيريم) فساد اداری، مواد مخدر، فقر و بيکاری(افغانستان 

 

   برخورد با آنامپرياليزم، مشخصات و

ۀ ھای علمی و فنا ناپذير اقتصادی کارل مارکس، دور لنين پيشوای کبير پرولتاريای جھان در پرتو ارزيابی   

. رسيد انحصار و امپرياليزم را زمانی کشف کرد که رقابت آزاد سرمايه با ايجاد انحصارات گلوگيری به پايان  می

مشخصات و موضعگيری در قبال » داری االترين مرحله سرمايهامپرياليزم به مثابه ب«وی در اثر جاودانش 

  : امپرياليزم را اينطور خالصه نمود

   تمرکز توليد و انحصار– ١
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 ھا ھا و نقش نوين آن  بانک– ٢

  ی مالی و اليگارشی مالی  سرمايه-٣

  صدور سرمايه – ۴

  داران  ھای سرمايه  تقسيم جھان بين اتحاديه– ۵

  کشورھای معظم   تقسيم جھان بين - ۶

  داری   مرحله خاصی از سرمايه م به مثابه  امپرياليز- ٧

  داری   طفيلی گری و گنديدگی سرمايه– ٨

   انتقاد از امپرياليزم– ٩

   مقام تاريخی امپرياليزم – ١٠

يکا داری با ايجاد تراست، کارتل و سند سرمايهۀ داران بزرگ در کشورھای پيشرفت    با ختم رقابت آزاد، سرمايه

ھای توليدی ابزار توليد، مواد خام، نيروی ماھر کار، مديران  در اکثر رشته. به رقابت درونی ميان خود پايان دادند

رود، به ھمان پيمانه توليد و صدور سرمايه افزايش يافته، مديران رھبری  ھر چه اين مرحله پيش می(متخصص 

گردند که کاری جز  مبدل میسرمايه ۀ داران به زايد يهگيرند و سرما ھا، توليد و تجارت را به دست می بانک

، بازار و تعيين قيمت مواد خام و پخته به اين انحصارات تعلق گرفته، با اينکه توليد کوچک )مصرف و لذت ندارند

آورد، اما نقش  ھا نيازی ندارد، دوام می ھا تا مدت و عرضه کوچک که بورژوازی بزرگ به سود کوچک آن

  .رسد گيرند و  رقابت آزاد به سر می ھا انحصارھا به دست می ينهاصلی و تعيين کننده را در تمام اين زم

ھای پولی غيرفعال را به سرمايه  ھا را داشت و سرمايه    بانک ھا که قبل ازين دوره نقش ميانجی در پرداخت

شرفت داد، با پي داران قرار می کرد و عوايد پولی را جمعاوری کرده در اختيار سرمايه فعال يا سودآور مبدل می

ميانجيگری ۀ سسات تمرکز يافت و بدينگونه نقش سادؤ قليلی از مۀتدريجی، معامالت بانکی توسعه يافته در دست عد

داران بزرگ و  قسمت  پولی سرمايهۀ ًرا رھا و به صاحبان انحصارات پرقدرتی مبدل گشتند که تقريبا تمام سرماي

اين يکی از . ھا قرار گرفت ه از کشورھا در اختيار آناعظمی از وسايل توليد و منابع مواد خام در يک سلسل

داری به  بدين صورت ھر چه سرمايه. داری و رسيدن آن به امپرياليزم است ھای اساسی رشد سرمايه پروسه

آميزد، که  بانکی و صنعتی به ھم میۀ گرايد، به ھمان اندازه تمرکز توليد به وجود آمده، سرماي انحصار می

ھا ھدايت گردش پول، صدور سرمايه، توليد و تجارت را درين دوره به  اين بانک. شود اميده می ن" مالیۀسرماي"

تسلط بانک بر تمام شئون اقتصادی در اين ). شود درين دوره تجارت بيشتر به توليد وابسته می(د نگير عھده می

  .  نامند که تا آن وقت تاريخ به ياد نداشت دوره را  اليگارشی مالی می

آيد و به اين صورت  ھا به وجود می نشيند، انباشت بزرگ پول در بانک  انحصار به جای رقابت آزاد میوقتی

گذاری کرده، در ھمان   خاصی سرمايهۀھر بخش انحصاری در رشت. گيرد یصدور پول جای صدور کاال را م

سرمايه داری به پرورش  نيمهگيرد و در کشورھای  بخش مواد خام، بازار و نيروی کار را در داخل به اختيار می

با اين ھمه در عصر . پردازد بورژوا کمپرادور پرداخته و ازين طريق به انحصار بازار و نيروی کار می

يابد، چنانچه قبل از استقرار امپرياليزم در روزھای آخر دوران  امپرياليزم کماکان صدور کاال ادامه می

اما عصر امپرياليزم نشانگر چرخش تعيين کننده . شد انجام میغيرانحصاری صدور سرمايه نيز در سطح محدودی 

ًھمين اکنون کاالھای بسياری، مخصوصا . باشد ھا می در اھميت صدور سرمايه برای تداوم عملکرد امپرياليست

به خاطری که صدور سرمايه . گردد  وسيع توسط کشورھای امپرياليستی صادر می تسليحات پيشرفته به پيمانه
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ھای وابسته به خود را درين  شان مطمئن گردند، رژيمۀ داران از امنيت سرماي  صورت گيرد و سرمايهدغدغه بی

سود حاصله . زنند بخشند و به کودتاھا دست می ھای جاسوسی را تشديد می رسانند؛ فعاليت کشورھا به قدرت می

با صدور سرمايه به مستعمرات اين کشورھا . باشد تر از صدور کاال می از صدور سرمايه به مراتب با صرفه

گرفت، به استعمار نوين  جديد مبدل شده، استعمار کھن يا کلونياليزم که با لشکرکشی انجام میۀ امپرياليستی به شيو

ولی اين ھرگز بدان معنی نيست که ديگر . شود گيرد، مبدل می يا نيوکلونياليزم که با صدور سرمايه انجام می

مگر ھمين حاال شاھد لشکرکشی عريان امريکا و . گردد ری اين کشورھا حذف می استعماۀ از برناملشکرکشی

ًانگليس به عراق و لشکرکشی امريکا و ناتو به افغانستان نيستيم؟ لشکرکشی درين دوره نھايتا برای خدمت به 

 . گيرد صدور سرمايه، چپاول مواد خام و يا  اھميت ستراتيژيک مناطق مختلف جھان صورت می

کنند و  داران قبل از ھمه بازار داخلی را ميان خود تقسيم می ھای انحصاری سرمايه ن دوره اتحاديه   دري

داری، بازاری به مقياس جھانی به وجود  لذا سرمايه. گردد بازارھای داخلی ناچار به بازارھای خارجی وابسته می

ھای  نفوذ بزرگترين اتحاديهۀ ت و منطقيابد، روابط خارجی، مستعمرا ھر چه صدور سرمايه افزايش می. آورد می

گردد و  ھای جھانی ايجاد می ھا پيدا شده، کارتل يابد و به ھمان پيمانه سازش جھانی بين آن انحصاری وسعت می

 .خورد تمرکز جھانی سرمايه  با شدت ھرچه بيشتر رقم می

ھا   سنديکاھا قرار دارند، دولتھا و ھا، تراست داران بزرگ در رأس کارتل انحصارات که سرمايهۀ    در دور

ھا  ، ارتش، استخبارات، پوليس، احزاب رھبری کننده و دهءھا مانند کابينه، پارلمان، قضا  و ارکان آنءبا تمام اجزا

 انحصارات به حيات شان ادامه ۀھای امپرياليستی از طريق پرداخت مالي دولت. ابزار ديگر در دست آنان قرار دارد

ًکنند و عموما اين   درين دوره از مديرانی ساخته شده که فقط برای تأمين منافع اين طبقه کار میھا دولت. دھند می

بوش پدر، بوش پسر، ديکچينی،  ريچارد چينی، بريژنسکی، الکساندر ھيگ، ھنری . آيند ھا می مديران از کمپنی

 نام دولت امريکا بوده اند، ھمه از کيسنجر، جيمز بيکر، خليلزاد، رايس، دونالد رامزفيلد وغيره که مديران به

ھيچکس «: روزولت نوشته بودۀ  وزير داخل"اچسن"به اين خاطر . ھای نفتی آمده اند ًھا، مخصوصا کمپنی کمپنی

جورج بوش » .ھای نفتی قرار داشته باشد تواند انتخابات را ببرد، مگر اينکه مورد حمايت شرکت در امريکا نمی

با استقرار . گرفت» کمک«ھای نفتی   مليون دالر از کمپنی٧۵٠ بار دوم خود مبلغ در انتخابات رياست جمھوری

شان ۀ سرمايۀ ھا به انداز پردازند و ھر يک از آن انحصارات جھانی، دول امپرياليستی ميان خود به تقسيم جھان می

 مالی ۀ، وقتی تغيير در سرمايھا، نيروی کار وغيره سھم معين داشته ھای جھانی، مواد خام، بازارھا، آبراه در بانک

آيد  ھا نيز درين تقسيم تغيير به وجود می ھا به وجود آمد، در سھم آن  آنۀو به تأسی از آن تغيير در صدور سرماي

دو جنگ جھانی بر سر . گردد که گاه اين تغييرات به صورت مسامحه و مصلحت و گاه با پرخاش و جنگ حل می

 .اين تقسيم در گرفت

قبل از آن کوپراسيون، مانوفاکتور و رقابت (داری است  خاص سرمايهۀ  مرحله و يا مرحلباالترينيزم    امپريال

ھا با ملياردھا دالر رھبری  که در آن توليد بزرگ کااليی، توليد کوچک را از صحنه رانده، بانک) آزاد گذرانده شده

به اين خاطر  . فرستند صی نقاط جھان میھای خود را به اق گيرند و سرمايه توليد و تجارت را به عھده می

 :  امپرياليزم اين پنج مشخصه را دارد

   تمرکز توليد و تشکيل انحصارات– ١

  ی صنعتی و تشکيل اليگارشی مالی بانکی و سرمايهۀ  درآميختن سرماي–٢

   صدور سرمايه به جای صدور کاال-٣ 
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  ھانھای بين المللی انحصاری برای تقسيم ج  تشکيل اتحاديه-۴ 

  داری  تقسيم مجدد ارضی جھان توسط بزرگترين دول سرمايه– ۵

داران به توليد بزرگ و  با اينکه درين دوره سرمايه. داری است امپرياليزم، دوران احتضار و گنديدگی سرمايه   

 تا ھای معينی ًکنند، اما از پيشرفت توليد و مخصوصا کشفيات و اختراعات علمی در بخش گسيخته فکر می لجام

. ھا سود بکشند نمايند، به خاطری که بايد از ابزار توليد دست داشته، ھزاران برابر ارزش آن ھا جلوگيری می مدت

داران ھر روز ابزار توليد شان را عوض کنند و جريان توليد را تغيير دھند، اين کار برای شان سودآور  اگر سرمايه

ديد را بگيرند و يا دانشمندان و تحقيقات شان را در کنترول خود کنند که يا جلو اختراعات ج نيست، لذا کوشش می

به اين منظور امپرياليزم در سطح جھان پنج انحصار را به ميان (ھای الزم از آنان استفاده نمايند  داشته، در زمان

نترول ھای مالی در سطح جھان، انحصار ک انحصار مالکيت تکنالوژی مدرن، انحصار کنترول جريان: آورده است

ای و انحصار  برداری از منابع طبيعی کره زمين، انحصار کنترول وسايل ارتباطی و رسانه ھای بھره راه

ھا قادر به جھش و پيشرفت در توليد به طور  گردد که امپرياليست اين شيوه باعث می). ھای کشتار جمعی سالح

توان حداقل در عدم تداوی يک تعداد از امراض  یآن را مۀ نمون. الزم نگردند و باالخره به گنديدگی مواجه گردند

ھای تست، توليد  ھا کارخانه به توليد ماشين ًمثال برای مريضی شکر ده. از جمله مرض قند و ايدز به روشنی ديد

ھای خاص وغيره   ، ايجاد رستوران)ًمخصوصا انسولين قيمتی(انواع خوراکه برای اين مريضان،  توليد دوا 

  . کند رژوازی به آسانی تن به تداوی آن نداده، به ھر قيمتی از آن جلوگيری میمصروف است که بو

ھايی است که ماھيت انقالبی و  ھا و جدل برخورد با امپرياليزم از زمان پيدايش آن تا امروز يکی از بحثۀ شيو   

لی و صدور سرمايه ماۀ ھای مارکسيستی را محک زده است، زيرا با تشکيل سرماي ضد انقالبی افراد و سازمان

عوض صدور کاال اثرات ايديولوژيکی امپرياليزم در جھان رونما شده که بر طبقات مختلف و حتی بر پرولتاريا نيز 

مابانه از آن انتقاد کرده، اين انتقادھا به پيشنھادھايی شباھت دارد که  ای خرده بورژوا لذا عده. اثرگذار بوده است

ھای بشــــردوستانه پيشـنھاد  نحصارات امپرياليستی تغييراتی ايجاد کنند، ريفـورمکار اۀ خواھند در شيو گويی می

نمايند، کاری که ھمين اکنون  ترين سيســــتم استثـماری برخورد دوستانه می کنند و به اين صـورت با اين عالی می

گيرد که در جايش به  جام میھای به اصطالح کمونيستی ان به نام چپ انقالبی در کشور ما توسط بعضی از سازمان

نمايند تا جنايات امريکا، انگليس  الحال سرمايه در وطن ما تالش می ای از مزدوران معلوم عده. آن خواھيم پرداخت

و ناتو را در افغانستان و عراق چنان توجيه نمايند که گويی دو دوست بر روی يکديگر گل و يا پر طاووس 

بود، » اشتباه«امريکا به عراق » رفتن«گران مزدور ورد زبان خود دارند که ًمثال بسياری از تحليل. زنند می

ھای نفت عراق  گاه خواھند ذخيره اشغالگران ازين طريق می. درحاليکه اين سياست روشن امپرياليستی امريکاست

. اين طرز تفکر بودۀ از نظر تاريخی کائوتسکی بارزترين نمون. را در اختيار بگيرند و خاورميانه را کنترول نمايند

ًھای جھانی که يقينا نقش مخرب  آميز جھان، از جنگ تواند با تقسيم مسالمت او معتقد بود که سيستم امپرياليستی می

کرد که بورژوازی کشورھای شان را زير فشار قرار دھند تا از  وی به پرولتاريا موعظه می. دارند، گريز نمايد

 . جنگ بپرھيزند

انقالبی  ونی امپرياليزم، دو برخورد ايديولوژيک نسبت به اين پديده است که موقف انقالبی و ضد   انتقاد يا سرنگ

 .زند تمامی جريانات سياسی ـ ايديولوژيک از ديد مارکسيزم را محک می

داری  سرمايهۀ    و باالخره امپرياليزم موقعيت معين تاريخی دارد که يا بايد برای ابد بماند و يا چون سه دور

نظام امپرياليستی که به گنديدگی . اقبل خود به سر برسد و نظام نوين اقتصادی ـ اجتماعی جانشين آن گرددم
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قليلی و جلوگيری از رشد ۀ  اين دوره است، با تملک سرمايه به دست عدۀرسد و آخرين مرحل داری می سرمايه

ھای انحصاری و رقابت بر سر  تشکيل اتحاديهابزار توليد به خاطر سود بيشتر از ابزار دست داشته و در بيرون با 

توان موقعيت گذرای تاريخی  پردازند، می کشند و به نفی خود می تقسيم جھان که گاھی دنيا را به آتش می

ھا ھرگز به  قتی در رويارويی ميان آنؤتی امپرياليزم بر جھان و  کاھش مقؤتسلط م. مپرياليزم را مشاھده کردا

  . ن نبوده، اعالن پايان تاريخ از سوی نمايندگان بورژوازی حماقتی بيش نيستمعنی حل تضاد ميان شا

                                                                                                                 ادامه دارد

  

 


