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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۶ جنوری ٠٣
  

   درونی امپرياليسم بر توافق آنان برتری داردۀمبارز
ه  به دشمن درونی جنبش کمونيستی، گھگاه و يا خيالبافانی ھستند که در کنار اپورتونيست ھای عيان و پيوستگان شناخت

ھمواره رشد اقتصادی و تکامل تکنولوژی در سيستم سرمايه داری و امپرياليستی را به رخ مردم جھان می کشند تا در 

آن گويا جھت تکاملی ھمبستگی و پيوند سرمايه مالی و جھان واحد، آرام و صلح طلب سرمايه داری را نشان دھند و 

  .رغم شکست اين تئوری در عمل، ھمچنان ادامه دارد  تا کنون و علی٢٠ است که اين زمزمه از آغاز قرن جالب آن

اولترا امپرياليسم "(ماوراء امپرياليسم"  تئوری کائوتسکی ورشکست شده را مبنی بر پيدايش محتملفراموش نکنيم

Ultraimperialismus (اين . بش کمونيستی شکاف به وجود آورد شروع جنگ جھانی اول در جنۀکه درست در آستان

ال قرار می داد و بر آن بود که ؤ امپرياليسم را مورد سۀ جنگ طلبانانه ونظريه در واقع ماھيت تجاوزگرانه، توسعه طلب

را به ھم در ) سرمايه مالی(  کل سرمايه داری بانکی و صنعتی، تمام کارتل ھا،رشد سرمايه داری می تواند در آينده

  .ل واحد جھانی پيوند داده و به جنگ ھای بين امپرياليستھا خاتمه دھديک کارت

توافق و وحدت بين گروه ھای " امکان محتمل و انتزاعی"لنين با اين تئوری پوچ به مبارزه برخاست و در قبال 

 بين آنان را برای امپرياليستی، تنھا امکان واقعی و موجود يعنی تضاد  آشتی ناپذير بين امپرياليستھا و ضرورت مبارزه

و موجود جھت رشد امپرياليسم را نشان "  امکان واقعی"کيد کرد که اين أتقسيم مجدد جھان بين خويش مطرح ساخت و ت

درستی نشان داد که واقعيات در جھت تشديد تضادھای اقتصادی سرمايه داری لنين ب. استداده و در ماھيت آن جھان 

کائوتسکی نه از واقعيات بلکه .  امپرياليسمۀ چه رسد به حل و يا وحدت درونی جبھجھانی حرکت می کنند و نه تخفيف تا

از تخيالت و آرزوھای کودکانه ای حرکت می کرد تا پيوستن کامل خود را به بورژوازی و امپرياليسم توجيه کرده 

رياليسم را از دو ديد متضاد پيت امما تقابل اين دو نظر که ماھا. او اکنون زنده نيست و لنين نيز در ميان ما نيست. دباش

صحت تئوری لنين نه . مطرح می کند؛ ھم چنان موجود است و در ميان ما در سطح کل جھان ھنوز مطرح و زنده است

 عکس هب(ر جھان سرمايه داری را ھدف گرفته استييتنھا از آن جھت است که از مواضع انقالبی حرکت کرده و تغ

 بدان دليل صحيح است که ً؛ بلکه عمدتا)کائوتسکی که مظھر تسليم طلبی و ضد انقالب است" ماوراء امپرياليسم"تئوری 

 تصادفی بوده و می توانند تکاملشان در جھات مختلف صورت پذيرند؛ بلکه از درون ًنه از ذھنيات و فرضياتی که عمدتا

طور مشخص بيرون آورده شده و ه  يعنی ب؛ سرمايه داری و به ويژه امپرياليستیۀ جامعۀواقعيات و حوادث موجود

  .تکامل ناگزير و ضروری آن واقعيات را نشان می داد و ھم چنان می دھد
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 ابتذال و ابطال ًاز سوی کائوتسکی، جنگ جھانی اول شروع شد و عمال" اولترا امپرياليسم"کوتاه مدتی پس از ادعای 

  . افتادند  و جھانی ويران بر جای نھادندامپرياليست ھا به جان ھم. اين نظريه را به معرض تماشا گذاشت

اما چرا تئوری لنين نه تنھا بيان حقيقت بود؛ بلکه ھم چنان نيز ھست؟ چرا ھم چنان تضادھا و مبارزات متعدد و 

 چشم گير دست ًروزافزون امپرياليستھا در حال رشداند و ھنوز که ھنوز است قادر نگشته اند به وحدت و پيوندی نسبتا

 جنگ جھانی اول، بورژوازی اکثر کشورھای امپرياليستی، حتی آنان که بر رقيب پيروز شده بودند، به غير از يابند؟ از

بر در وپيروزی انقالب اکت. ، تضعيف شده و فاقد قدرت ضربه آور قبل از جنگ بودندامريکابورژوازی امپرياليستی 

جوی  و روشن است که در چنين شرايطی جست. گردد تضعيف ً تزاری نيز سبب گشته بود تا امکانات آن موقتاۀروسي

سيس أ ملل تۀ جامع١٩١٩در سال . راه ھای مصالحه و ھم آغوشی و يافتن امکانات آشتی و ھوای تازه مطرح می گردند

 ھرگز عضو آن امريکاکه   جالب آن-  کشور را شامل می گشت۵٧)  در آنالمانپايان عضويت  (١٩٣۵يافت که تا سال 

تونيست ھای جنبش کارگری و به ويژه سوسيال دموکرات ھا آن را به فال نيک گرفته و نويد جھان صلح اپور.  نبود

شروع جنگ جھانی دوم از . آميز و بدون جنگ را تحت شرايط رشد امپرياليستی به مردم جھان و به ويژه اروپا دادند

و " ماوراء امپرياليسم"يتاليا، ابطال تئوری ھای  و االماندرون رشد شديدترين تضادھای امپرياليستی و اوج فاشيسم در 

  .مشتقات آن را نشان داد و صحت تئوری در خشان لنين را ثابت نمود

اين جنگ نيز با قربانی شدن ميليونھا انسان، با فداکاری مردم جھان و به ويزه رزمندگان ارتش سرخ اتحاد جماھير 

آشتی و "به اين ترتيب زمان .  پايان يافت١٩۴۵ه ويران در سال شوروی و ملتھای شوروی و به جای ماندن جھانی نيم

 کشورھای جھان و به ويژه آنان که ۀدر اين سال بود که سازمان ملل متحد با ھمت ھم. بين امپرياليستھا فرا رسيد" صلح

و کائوتسکی به  اپورتونيست ھای شبه کائوتسکی ۀاين نيز برای ھم. خواھان صلح و مخالف جنگ بودند؛ پايه گذاری شد

پيروزی انقالب کشورھای . جديد فرا رسيد" متحدين"و " توافق ھا" شروع جھان و استراحت، دوران يافتن ۀمثاب

بخش در بسياری  مبارزات و انقالبات ملی و رھائيسوسياليستی در اروپا و تشکيل اردوگاه سوسياليستی و ھم چنين آغاز

 ۀ عکس بر روال کھنه و پوسيدهر نيافت و بيياما آنچه در اين جھت تغ. دندر دايي جھان را تغۀاز کشورھای جھان، چھر

 جھان کھنه و پير، جھان سرمايه داری و امپرياليستی بود با تمام روابط آشنای حاکم بر ۀخود رشد و تکامل کرد؛ چھر

ر ارزان، تکنولوژی و جھان سرمايه داری، با حفظ و رشد سيستم سابق مبنی بر در اختيار داشتن سرمايه، نيروی کا

  . سياسی، مالی و نظامی خودۀتجرب

رغم دستآوردھای شگرف خويش   سال رشد و تکامل و علی۴٠سفانه دنيای نوين، جھان سوسياليستی پس از قريب أمت

 ۀ دشمن، جبھۀاز درون دچار تخريب و گرفتار چنگال رويزيونيسم خروشچفی گرديد و به زودی به سوی جبھ

 امپرياليستی و يافتن ۀحال چه ساده انديشی خواھد بود اگر گمان بريم که اين موقعيت دنيای پوسيد. ستامپرياليستی پيو

متحدين نوين، اين دنيا را به سوی وحدت، توافق و ھمکاری کشانده و تضاد ھای درونی آن را يا حل کرده و يا تخفيف 

در کنار آن .  جھان شدۀ نيز وارد معرکامريکا ۀانچنين نشد، تضادھا شدت يافتند و ھژمونی طلبی وقيح. خواھد داد

بدين . ورھای عضو گرديدشروپا جايگزين ھمرديفی و ھمسانی ک در اتحاديه االمان ھژمونی امپرياليسم ،سرکردگی

ی و أرصحنه سازی ھای موقتی ھمکاری و ھمترتيب رقابت و تبعيت اين قانون اساسی امپرياليسم با مرور به جای 

ساده . باز ھم تئوری لنين صحت خود را به بارزترين نحو نشان داد. نشست" دمکراتيک کشورھاحقوق "رعايت 

اکثر آنان گمراه اند و . انديشان تکيه بر واقعيات و وقايع مشخص ندارند و در واقع نيز ھواخواه يافتن حقيقت نيز نيستند

که منافع طبقاتی سازشکارانه و  اند تنھا برای آنولی اقليت عظيمشان می دانند که حقيقت را لگدمال کرده . يا منحرف

  . آنان بر نظراتشان حاکم است و نه واقعيت عيان و حقيقت بارزۀبورژوامآبان
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ببينيم ( شوروی سوسياليستی، بر سر امپرياليسم روس، بر سر کشور روسيه آمد و ھنوز می آيدۀدآن چه بر سر باقی مان

در برابر چشمان ماست و می بينيم که چکونه يک امپرياليسم قھار ) فاشيستی را در اوکرائين/ئیامريکاتوطئه و کودتای 

 به دنبال ًرغم اختالف سليقه و يا تفاوت منافع، ساير امپرياليست ھا را تا مدتی عمال  قادر است علیامريکاو حاکم به نام 

ترک امپرياليست ھا مبنی بر حفظ نظام بر منافع خاص در اينجاست که ديده می شود چگونه منافع عام و مش. خود بکشد

و متضاد درونی شان برای اندک مدتی سايه می افکند و برای ساده انديشان و اپورتونيست ھا توليد شبھه می کند که تو 

  .گوئی آنان قادرند به اين وضع ادامه دھند

" گلوباليزاسيون"امکانات وسيع اقتصادی و مالی، سال ھا پيش امپرياليست ھا بر اثر رشد و تکامل تکنيک و در پی آن 

و ديديم که چگونه از راست و .  باغ صلح و آرامش و رفاه جھانی را برای مردم جھان ھديه آوردنددر" کليد طالئی"اين 

. ھا سر تعظيم فرود آوردند" چپ"بيشماری از مردم جھان و حتی گروھی نه اندک از " کليد"چپ در برابر اين 

کليد ". اين ھمان ماوراء امپرياليسم است که من وعده اش را داده بودم: " ی به يکبار زنده شد و فرياد برآوردکائوتسک

طالئی در را باز کرد و سياست نئوليبرالی، حباب عوامفريبی و بيابان غارت ثروت ملت ھا و دولت ھا را به جای 

چپاول و غارت، نا امنی و جنگ، دشمنی خلقھا، فرھنگ ھا به ھر کجای اين عالم برويم . بھشت موعود به ارمغان آورد

د و اگر از سطح به عمق رويم و ديگر، درگيری کشورھا با ھم و بوی باروت عداوت به مشام می آي و مذاھب با يک

در خواھيم ببينيم چه می گذرد؛ می بينيم که امپرياليستھای رنگ وارنگ، گه گاه با ھمکاری ھم گه گاه عليه ھم، ھمگی ب

حال تقسيم جھان و چپاول ثروت مردم و کسب سود حداکثر و در اين مسير حتی دست يابی به ھژمونی خويش در قبال 

  .ديگران اند

 و سوريه به دست امپرياليستھای غرب به خاک و خون کشانده شده و اسراسر کشور افغانستان، ھمراه عراق، ليبي

ان، بن الدن گرفته تا داعش و وابستگان ديگر آنان که ھمگی در ی رنگ وارنگ از انواع طالبئتروريستھای حرفه 

 بوده و ھست به -به  ويژه عربستان سعودی و قطر - و وابستگان به اوامريکاتحليل نھائی سرنخشان دست امپرياليسم 

ياليسم اين قدر جھان امپر. فريقا به تاراج و قتل عام اين مناطق مشغولندا پيشقراوالن تقسيم مجدد خاورميانه و ۀمثاب

  .ثری در برابر آنان انجام نمی دھدؤقدرت عظيم تو گوئی دچار بيماری ضعف و فراموشی گشته و ھيچ گونه مقاومت م

 را امريکااگر تجاوز . آرای وحدت امپرياليست ھا حتی در ھمين امر تقسيم مجدد خاور ميانه نيز فرعی و ظاھری است

 با اين امر المانيم؛ به خوبی می بينيم که چگونه امپرياليسم فرانسه و حتی  در نظر بگير٢٠٠٣به خاک عراق در سال 

 ناچار گشت به تنھائی و تحت امريکافتاد و باالخره  به راه نيامريکاسازمان ملل نيز به دنبال . توافق چندانی نداشتند

ع کرده و نيروھای ائتالف يعنی متحدين چندی را خودسرانه به دور خويش جم" تروريسم بين المللی"عنوان مبارزه با 

 در بھترين حالت تنھا قادر است امريکاھژمونی . موجودی ناشناخته و عجيب و غريب و غير قانونی را بسيج نمود

 امپرياليستی که اگر چه نه در حال فروپاشی وليکن ۀژی عمومی مبنی بر حفظ نظام پوسيديامپرياليستھا را حول سترات

به ھرکجای اين جھان . ويژه سياسی است؛ تا حدودی متحد نمايده ی، اقتصادی، اجتماعی و بدچار بحران ھای سخت مال

  .امپرياليسم که بنگری عدم انسجام و توافق و در گيری ھا و مبارزات درونی سختی درگير است

وابسته به آنان به  امپرياليسم و تروريست ھای ۀندازيم که در مناطق مورد حملکوتاه به فراريان و پناھندگان بينگاھی 

کدام يک از کشورھای .  اروپا گشته اندۀفريقا رواناعلت وجود جنگ و ويرانی در سرزمينشان از سوی خاورميانه و 

 اروپا قادر گشته اند که سياست واحدی را پيشنھاد دھد؟ ھر يک نوائی ديگر سر می دھد و ھمگی در واقع ۀعضو اتحادي

که سال ھا اين آورگان را در دريای مديترانه به حال خود گذاشتند، ھم  د؛ ھم چنانچنانچه مقاومت مردم اروپا نمی بو

ه عملی که بدون ترديد اکثر اين بينوايان در آينده با آن روب. اکنون نيز ھمگی را به ھر طريقی که شده بازمی گرداندند
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دارد نظر لطفی بر آورگان انداخت و با  تنھا به اين دليل که به نيروی کار در آينده احتياج المان. رو خواھند گشت

.  متوجه فراريان از سوريه استًجالب آن است که اين انساندوستی عمدتا. سياست عوامفريبانه ادعای انساندوستی کرد

ی ھا ئ  اظھار داشته اند؛ سوريه ً بارھا رسماالمانزيرا ھمانطور که برخی از سياستمداران و کارگزاران اقتصادی 

اعتراض برخی از کشورھای شرق اروپا و .  به آنان نيازمند استالمانات سطح باالتری ھستند و اقتصاد دارای معلوم

  اروپا به سياست درھای باز برای فراريان، به اين بھانه که آنان دارای سياست ھای نژادپرستیۀعضو اتحادي

 به سختی مورد حمله قرار المان و به ويژه و يا ضد انساندوستی اند؛ از سوی اکثر کشورھای عضو اتحاديه) مجارستان(

 با فراخواندن و تبليغ رسمی المان اروپا و به ويژه ۀدر واقع اعتراض کشور مجارستان مبنی بر آن که اتحادي. می گيرد

اين . ، مصوبات خود اتحاديه را زير پا می گذاردالمانبرای پناھندگان به سرازير شدن به سوی مرزھای اروپا و 

طبق اين مصوبات ھر پناھنده ای بايد به اولين سرزمين اروپا . حداقل از لحاظ قانونی و ظاھری ناوارد نيستاعتراض 

 ألۀحال اين تقاضا پذيرفته شد يا نه مس. که قدم خود را گذاشت، در آن جا بماند و در ھمانجا نيز تقاضای پناھندگی دھد

 آن انباشته شدن اين پناھندگان به اولين ۀرست است و نتيجاين مصوبه بدون ترديد مشکل آفرين و ناد. ديگری است

 المانليکن امپرياليسم . ولی راه درست تعويض اين قرار داد است. سرزمينھای نزديک يعنی يونان و ايتاليا گشته است

 مانال مالی و اقتصاد غول آسای ۀنيت و ميل سرماي. تحت رھبری سياسی خانم مرکل، قرارداد و مصوبه نمی شناسد

رغم آن که دولتی  مجارستان علی. است که دستور می دھد مرزھا را باز کنند و سپس با دستورھای بعدی آنھا را ببندند

متھم می سازد و از او " امپرياليسم فرھنگی" را به الماندست راستی و نژادپرست دارد؛ در اين امر محق است که 

 . اديه را می طلبد اتحی اعضاۀ ھمۀتبعيت  از قراردادھای تصويب شد

 اروپا و نزاع ھای ناشی از منافع ملی سرمايه ھای مالی ھر يک از ۀبا نام اتحادي" اروپای متحد"چنين است وضعيت 

. يد که عملی گردددچار مبارزات درونی و تالشی است و به نظر نمی آ"  اروپاۀاتحادي"وحدت اروپا تحت نام . کشورھا

بدون ايجاديک .  آن استیسازش و يکی شدن سرمايه ھای مالی ھر يک از اعضا وحدتی، توافق، شرط اساسی چنين

امپرياليسم " باشد؛ ھرگز امپرياليسمی به نام - و يا حداقل اکثر آن ھا- آنی اعضاۀ ھمۀ مالی واحد که در برگيرندۀسرماي

ه يستی به جان ھم افتند؛ چنان چه بامپرياليستھا قبل از آن که با ھم متحد شوند می با. تحقق پذير نخواھد گرديد" اروپا

  .طور عيان در مقابل خود می بينم

امپرياليستھا نه تنھا متجاوز، چپاولگر، سلطه گرا و جنگ طلب اند و در اين امر با ھم توافق دارند، بلکه در عين حال 

ً رتی ديگر آنان ماھيتابه عبا.  اين سياست ھای مورد توافق را ھر يک برای خود و عليه ديگری به کار می بندندۀھم

تاريخ معاصر . آنان است) ھژمونی طلبی(رقيب ھم ھستند و منافع اساسی ھر يک در رقابت و سرکردگی گرائی

  . و جھان صلح آميز و مرفه تحت سيستم امپرياليستی را به گورستان تاريخ سپرده است" ماوراء امپرياليسم"دورنمای 

 ٢٠١۶ سال جنوریـ ١٣٩۴  ]جدی[دی ماه١٩٠بر گرفته از توفان شـماره 

  )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران

 

 

 
 


