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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
  

  :به ادامه گذشته

 سير تاريخی امپرياليزم
  

رود و  رسد، بعد از ميان می شود، به باالترين درجه از تکامل خود می ھا خلق می    امپرياليزم مثل تمام پديده

اين قانون تغيير ناپذير ماترياليزم تاريخی جوامع بشری است که امپرياليزم را . کند جديدی باز میۀ جايش را به پديد

  .ھم از آن گريزی نيست

صنعتی چون انگلستان و فرانسه، بعد ۀ ای پيشرفتدر آغاز شکل گيری دوران انحصار و امپرياليزم، کشورھ   

داری رقابت  اوج شکوفايی سرمايه. لمان و جاپان و بعدتر روسيه، بلژيک و ايتاليا وارد اين جرگه شدنداامريکا، 

 بار اول ھای بزرگ در بازارھای جھان،  بود و از آن به بعد در اثر رويارويی قدرت١٨٧۶آزاد، سال 

چمبرلين در دوران . المللی را مطرح نمودند صدور سرمايه و انحصارات ملی و بينۀ لأ مسھای انگليسی تيوريسن

سياست «مـلی آن زمان نبود، امپـرياليزم را به مثابه ۀ رقابت آزاد که ديگر قادر به پاسخـگويی نيازھـای سرماي

لمان، امريکا و انمود که  یکرد و به خصوص به آن رقابتی اشاره م موعظه می» جويانه واقعی، مديرانه و صرفه

دادند و به اين خاطر چندی بعد که بورژوازی بزرگ به تأسيس  بلژيک در بازارھا، انگلستان را زير فشار قرار می

ھا نه تنھا برای جلوگيری از  آن. »راه نجات در انحصار است«سنديکا، کارتل و تراست آغاز کرد، اعالم نمود که 

آوردند، که معتقد بودند با اين شيوه از   نمودن کشورھا به تشکيل انحصارات رو میرقابت در بازارھا و مستعمره

مالی تقويت ۀ شد و سرماي ھا متمرکز می لذا ھر چه پول در بانک. آيد جنگ داخلی ھم جلوگيری به عمل می

با عبور از . شد میبلعيدند و انباشت سرمايه بيشتر و بيشتر  گشت، به ھمان پيمانه بزرگترھا، کوچکترھا را می می

داری برچيده شد، که تقسيم جھان  ھای داخلی از درون کشورھای بزرگ سرمايه  ديگر نه تنھا رقابت١٩٠٠سال 

 مليارد فرانک در ٢٢ بيشتر از ١٩٠٨مثال در ۀ به گون. نيز تکميل گشت و رويارويی برای تقسيم مجدد به راه افتاد

لمان جمع شده اھای   مليارد فرانک در بانک٧ھای فرانسه و  در بانک مليارد فرانک ۴ھای انگليسی، حدود  بانک
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  .بود که با تجمع چنين ارقامی انحصار توليد و تجارت تا حدی تکميل گشته بود

 صدور سرمايه از سوی اين کشورھا جھت کنترول بر مواد خام و بازار، بار ديگر تقسيم جھان را ناگزير پيش 

دھد که کشورھای امپرياليستی در روزھای آغاز جنگ عمومی اول  ير نشان میجدول ز. گذاشت ھا می پای آن

  :چگونه جھان را قسمت کرده بودند

  

 ١٩١۴متصرفات شش کشور امپرياليستی در 

  کشور

  

  مساحت به مليون کيلومتر مربع

  

  نفوس به مليون نفر

  

 ۴۴٠ ٣٣,٨ انگلستان

 ١۶٩,۴ ٢٢,٨ روسيه

 ٩۵,١ ١١,١ فرانسه

 ٧٧,٢ ٣,۴ آلمان

 ١٠۶,٧ ٩,٧ اياالت متحده

 ٧٢,٢ ٠,٧ جاپان

 ٩۶٠,۶ ٨١,۵ مجموع

 

پيمودند،   رشد سريع خود را میۀ ھا پروس لمان، امريکا و جاپان درين سالا   در ميان کشورھای امپرياليستی؛ 

دول معظم شکل ھای جديدی در ميان  بندی لذا گروه. شدند ھای پير ناميده می اما انگليس و فرانسه امپرياليست

ای که با صدور  تسلط بر کشورھای مستعمره و کشورھای نيمه مستعمره. شد گرفت و جھان بايد از نو تقسيم می

 و راھی جز بخشيد  تضاد امپرياليستی حدت میسرمايه استقالل شان را از دست داده بودند، بيشتر از ديگران به

شد و ھر کس به تناسب آن سھم  جديد مالی تقسيم می ۀاينکه اين متصرفات و نيمه متصرفات بر حسب سرماي

در گرفت و ) ١٩١٨ تا ١٩١۴(اتريش به صربستان، جنگ جھانی اول ۀ برد، باقی نمانده و ھمان بود که با حمل می

درين جنگ کشورھای بزرگ امپرياليستی . ھا با تشخيص منافع خود در جھتی قرار گرفتند ھر يک از امپرياليست

لمان و ترکيه مغلوب ادر نتيجه . انسه، انگليس، روسيه، امريکا، ايتاليا، ترکيه و اتريش شرکت داشتندلمان، فراچون 

 .و ھر دو تجزيه شدند و انقالب کبير اکتبر در روسيه به پيروزی رسيد

ھا قادر به صدور  ھايی که در جنگ شرکت داشتند، گرچه بعد از جنگ عمومی اول تا مدت     امپرياليست

انگليس، (ھای مھم امپرياليستی  اروپا که قدرت.  نبودند، اما بعد از تثبيت دوباره دست به اين صدور زدندسرمايه

ھا در سراسر جھان  در آن قرار داشت و بيشترين صدور کاال و بعد صدور سرمايه توسط آن) لمان و ايتالياافرانسه، 

 که درين جنگ اروپا خسارات و تلفات بسياری را درگيری درين قاره را به وجود آوردندۀ گرفت، زمين صورت می

ھا غروب  لمان درين جنگ شکست خورد، انگلستان بسياری از مستعمراتش را که آفتاب در آنا. متحمل گشت
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با خود داشته باشد، » المنافع مشترک«کرد، از دست داد و تالش کرد که اين مستعمرات را زير نام کشورھای  نمی

قدرت در دنيا به ۀ از درون اينھمه آتشباری سر برآوردند و معادل) االت متحده و اتحاد شورویاي(اما دو غول قدرت 

  .ی ديگری رقم خوردا گونه

  جنگ دوم و تقسيم مجدد جھان
اين جنگ رشد ناموزون . امپرياليزم را به اثبات رساندۀ ھای لنين در بار    جنگ جھانی اول درستی تيوری

داری را ثابت  ليستی و تقسيم مجدد جھان بين کشورھا و انحصارات دول معظم سرمايهسرمايه در کشورھای امپريا

تضاد ميان کار و سرمايه، تضاد (اين جنگ که از حدت تضاد امپرياليستی در ميان سه تضاد اساسی جھان . ساخت

ھای بسياری به بار  انیبه وقوع پيوست، با اينکه وير) و امپرياليزمھا ھا و تضاد ميان خلق  ميان خود امپرياليست

ضعيف امپرياليستی در يک کشور صورت بگيرد، نيز ۀ تواند در حلق آورد، اما تيوری ديگر لنين را که انقالب می

به اينصورت لنينيزم، مارکسيزم عصر امپرياليزم تعريف . به اثبات رساند و انقالب کبير اکتوبر به پيروزی رسيد

  .شد

ًزمين، سوسياليزم را عمال در برابر امپرياليزم قرار داد و بر سه تضاد ۀ کرۀ حص    پيروزی سوسياليزم در ششم 

چھارده ۀ اتحاد شوروی به وسيل. اضافه گشت) تضاد ميان سوسياليزم و امپرياليزم(اساسی جھان، تضاد چھارم 

. ين محاصره شکستھا ا ھا و اسـتفاده از تضاد ميان آن کشور امپرياليستی محاصـره شد که با ھوشـياری بلشويک

با پيروزی انقالب اکتوبر تضاد ميان کشورھای امپرياليستی تا حدی از شدت باز ماند، زيرا ھمه در برابر اتحاد 

اين جنگ بار ديگر . انقالبات کارگری مبدل ساختۀ پيروزی اين انقالب، شوروی را به گھوار. شوروی متحد شدند

  .  نمودجھان را ميان دول معظم امپرياليستی تقسيم

 درصد رشد ٢٠داری در آن  آمد و سرمايه پيش از جنگ که يکی از کشورھای بزرگ جھان به حساب میۀ روسي

ناميد، درين جنگ شکست خورد و بعد از پيروزی انقالب، دولت  می» فيودال امپرياليزم«نموده بود و لنين آن را 

 و از سوی ديگر در محاصره کشورھای سوسياليستی از يک طرف زير فشار نيروھای ضد انقالب در داخل

امپرياليستی قرار گرفت که با امضای قرارداد برست اين محاصره شکسته شد و بعد ساختمان سوسياليزم، تشکيل 

 .دولت شوراھا و سروصورت دادن به اقتصاد سوسياليستی در شوروی آغاز گرديد

ھای  رھای جھان احزاب کارگری ساخته شد و خلق   با اينکه بعد از پيروزی انقالب اکتوبر در بسياری از کشو

ھر پنج قاره شعار انقالب سر دادند، اما استثمار امپرياليستی بر جھان تسلط داشت و با صدور سرمايه، بسياری از 

اتحاد شوروی که مصروف ساختمان سوسياليزم به عنوان  اولين . دادند کشورھای جھان زير تيغ استعمار جان می

ھای جھانی شده  ًپرولتاريا و آن ھم در کشور واحد بود، منطقا قادر به اثرگذاری جدی بر سياستۀ تجرب

ھای سفيدی که از سوی  ھای متعدد بورژوازی و خرده بورژوازی، جنگ با ارتش تصفيه با گروه. توانست نمی

 دوام آورد؛ ١٩٣٢تا سال ھا  شدند؛ اصالحات ارضی که آخرين بقايای کوالک ھا تمويل و تسليح می امپرياليست

رھبری توليد توسط پرولتاريا؛ تشکيل کلخوزھا و ۀ ھای حکومت شوراھا در آسيای ميانه؛ اولين تجرب گسترش پايه

سوخوزھای دھقانی در سرتاسر اتحاد شوروی و بر فرق ھمه درگذشت نابھنگام لنين که با به قدرت رسيدن ستالين 

تروتسکی به انقالب پشت نمود و انترناسيونال چھارم را در امريکای ھای درونی کرد؛  حزب را درگير رقابت

ُھا جان باختند و عوامل خرد و کوچک ديگری   کرد و انقالبيون بسياری چون بوخارين درين کشمکشءالتين بنا

المللی کمونيستی وارد گردد، اما با تمام اين مشکالت احزاب  باعث شد که ضربات کاری بر پيکر جنبش بين
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ھا را در سراسر جھان، سرخ ترسيم  ونيستی در اکثر کشورھای جھان جوانه زدند تا راه خارايين انقالب خلقکم

  .نمايند

ۀ بعد از حمل. لمان و جاپان شدا متوجه رشد فاشيزم در ١٩٣۵   رھبری حزب کمونيست شوروی بعد از سال 

ر، اين واقعيت که جھان به زودی در يک جنگ لمان و به قدرت رسيدن ھيتلاجاپان به چين و تشکيل حزب نازی در 

تمام عيار امپرياليستی خواھد سوخت و به برده کشاندن خلق شوروی يکی از اھداف اساسی اين جنگ خواھد بود، 

 سوسياليزم با جديت به تدارکات نظامی و غيرنظامی جھت نرھبران شوروی را بر آن داشت که در کنار ساختا

ًھا منطقا بخشی  اينۀ ھم. زند تا دولت نوپای شوراھا را از گزند فاشيزم در امان نگه دارندمقابله با اين جنگ بپردا

  .ساخت ھای حزب کمونيست را در بيرون از اتحاد شوروی محدود می از فعاليت

ھا که در جنگ عمومی اول شدت شکست خوردند و دول معظم فاتح نه تنھا تمام امکانات استثماری آن را  لمانا   

ھا بر اقوام  لماناحزب نازی با شـعار برتری . ـودندھای کالنی را نيز بر آن تحمـيل نم جھان گرفتند، که غرامتدر 

ھايی را بر آن اعمال کرده،  ھايی که در جنگ اول چنان تحميل لمانی با انتقام از دولتاديگر، برتری ناسيوناليزم 

لمان که با وضعيت نه ا. ازين تنگنا راھی جز جنگ نداشتبازار و مواد خام را از آن گرفته بودند، جھت خروج 

توانست  رو به رو بود، نمی) دو ابزار مھم پيشبرد جنگ(ًچندان قوی اقتصادی مخصوصا که با کمبود نفت و پوالد 

 .در برابر دول قدرتمندی چون انگليس، فرانسه، امريکا و اتحاد شوروی بايستد

 :عبارت بودند از) آغاز جنگ (١٩٣٩ ھای قدرتمند کشورھای درگير در ارتش

 

   

 کشور

   

  نفر

  

   

  کشور

  

   

 نفر      

 ۴٠٠٠٠٠٠ جاپان ١٠٠٠٠٠٠٠ آلمان

 ۶٠٠٠٠٠ رومانيا ۴۶٨٣٠٠٠ انگلستان

 ٨٠٠٠٠٠ بلژيک ١٠٠٠٠٠٠ لھستان

 ۵٠٠٠٠٠٠ چين ١۶٣۵٣٠٠٠ امريکا

 ۵٠٠٠٠٠٠ فرانسه ٣٧۴١٠٠٠ يوگوسالويا

 ۵٠٠٠٠٠ ھالند ٨٠٠٠٠٠ اتريش

 ٢٠٠٠٠٠٠٠ اتحاد شوروی ٣۵٠٠٠٠ ستانمجار

     ۴۵٠٠٠٠٠ ايتاليا

 

   بدين صورت در آغاز جنگ، کشورھای امپرياليستی و کشورھايی در تھديد جنگ از جمله اتحاد شوروی بيشتر 

لمان، جاپان و ايتاليا تقسيم ااتحاد شوروی دفاع از ميھن سوسياليستی؛ .  نفر را سازمان داده بودند٧۵١٢٧٠٠٠از 

به اين خاطر بار ديگر دول معظم . مجدد جھان و انگليس، فرانسه و امريکا خواھان حفظ وضعيت موجود بودند

 .ھا را به حرکت درآوردند داری تانک سرمايه

ھای پيروز چون  اين جنگ که شش سال دوام کرد و جان پنجاه و ھفت مليون انسان را گرفت، امپرياليست   
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لمان شکست سختی خورد و اا بر بخش بيشتری از جھان مسلط گردانيد و در مقابل امريکا، انگليس و فرانسه ر

لمان شکست خوردند و با اينکه دوباره به کشورھای امپرياليستی مبدل شدند، اما اتجزيه شد؛ جاپان و ايتاليا در کنار 

يکايی در جاپان پايگاه چھل ھزار نيروی امر. پردازند گناھان شان را میۀ اين دو کشور چون دو مستعمره کفار

باشد و ايتاليا به  لمان پذيرای صد پايگاه نظامی امريکا با يکصد ھزار نيروی امريکايی میاالعمری داشته،  مادام

اياالت متحـده . ھای استخباراتی و دفاع از آبراه مھم مديترانه برای امريکاييان مبـدل گشت سنگری برای فعاليت

 در جنگ شرکت نکرد، کمترين تلفات نظامی و ۴٣ی جنگ قرار داشت و تا سـال امريکا که دور از صحنه اصـل

غيرنظامی را متحمل شد و به خاطريکه در بعد از جنگ به عنوان امپرياليزم غالب و آقای جھان عرض اندام کند، 

ای برای  زمينهلمان و ايتاليا ھيچ ادو بم اتومی را در حالی بر دو شھر جاپان فرو ريخت که اين کشور با شکست 

اش را با نشان دادن زخم چشمی به اتحاد  امريکا خواست با اين جنايت موقعيت امپرياليستی. مقاومت نداشت

 .شوروی، در جھان تثبيت نمايد

 مليون نفر تلفات نظامی و غيرنظامی ٢٧اتحاد شوروی به ھمت خلق کبيرش که فاتح اصلی اين جنگ بود و 

. امريکا بر اکثر مستعمرات انگليس تسلط حاصل نمود. با اياالت متحده قرار گرفتداشت، در رقابت و رويارويی 

داد، نوعی  تحويل می) اياالت متحده امريکا(در جريانی که انگليس مستعمراتش را به غول جديد امپرياليستی 

 به امريکا از اختالط سرمايه ميان آن دو به وجود آمد و به اين صورت روز تا روز وابستگی اقتصادی انگليس

امريکا با طرح مارشال تالش نمود که . ھای سھامی مشترک بيشتر گرديد گذاری و تأسيس کمپنی طريق سرمايه

  .اقتصاد کشورھای اروپای غربی را در برابر بلوک شرق بازسازی نمايد

د، پولين( با شکست ھيتلر و پيشروی ارتش سرخ به سوی برلين، احزاب کوچک کشورھای اروپای شرقی 

 قدرت سوار  توسنتوسط ارتش سرخ بر) لمان شرقیامجارستان، چکوسلواکيا، ھنگری، بلغارستان، رومانيا و 

اما يوگوسالويا و البانيا که با احزاب کمونيستی قدرتمند شان رھبری جنگ ضد فاشيزم را بر عھده داشتند، به . شدند

ين صورت اروپا ميان دو نيروی امپرياليستی و به ا. ھای قھرمان خود به قدرت رسيدند زور و توانايی خلق

ھای جديدی  ھای ورشو و ناتو که در برابر ھم قرار گرفتند، تقسيم گشت و جھان وارد رقابت کمونيستی، با پيمان

لمان غربی، ھالند، بلژيک، ايتاليا، اسپانيا، اھايی که در آنسو اياالت متحده امريکا، انگلستان، فرانسه،  رقابت. شد

ھا و درين سو اتحاد شوروی، کشورھای اروپای شرقی و  دا، استراليا و جاپان با استثمار و جنايت عليه خلقکانا

 انقالب دموکراتيک نوين را پشت سر گذاشت، با دفاع از زحمتکشان جھان، رو در رو قرار ١٩۴٩چين که در 

 . گرفتند

با . رانسه و چين در آن حق ويتو به دست آوردندبا ايجاد سازمان ملل، کشورھای امريکا، روسيه، انگليس، ف   

 مليون انسان را به کام مرگ برد و جھان ۵٧ھای بسياری را به نابودی کشاند،  اينکه جنگ امپرياليستی دوم مدنيت

ھای عظيم  ھا با ضعيف شدن درين جنگ باز ھم با جنبش بار ديگر بين دول معظم تقسيم گرديد، اما امپرياليست

 چين، کيوبا، کوريای شمالی، ويتنام، کامبوج و الئوس يکی پی .سياری از نقاط جھان مواجه گشتندھا در ب خلق

نبرد در الجزاير، . ھای امريکايی، انگليسی و فرانسوی را در ھم شکسته به آزادی رسيدند ديگری امپرياليست

ام، کلمبيا، تيمورشرقی و نقاط ديگر در فلسطين، انگوال، اريتره، صحرا، نامبيا، افريقای جنوبی، ظفار، کردستان، آس
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