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   لنينی نظريۀ در مروری
 داری سرمايه مرحلۀ باالترين ۀمثابه ب امپرياليسم

  

 کامل طوره ب امپرياليسم لنينی نظريه با معاصر جھان نظم که ندارند، واقعيت اين اثبات برای خاصی نياز کمونيستھا

 "داری سرمايه ۀمرحل باالترينۀ مثابه ب امپرياليسم" کتاب در ١٩١۶ سال در را امپرياليسمۀ نظري لنين .است منطبق

ه ب را واقعيت اين نظری، -علمی کنفرانسھای تمامی کارگری، و کمونيست احزاب المللی بين ۀ تجمعاتھم .نمود تدوين

 از ديگری نوع ً،مثال نوين،ۀ مرحله ب امپرياليسم که اين اعالم برای تالشھا برخی گاھی از ھر البته، .اند پذيرفته وضوح

 را لنين زمان از امپرياليسمۀ شد شناخته ۀمشخص وجه پنج نيز رابطه اين در .گيرد می صورت شده، وارد سازی جھانی

 .شوند می قائل برايش بيشتری مشخصه وجوه داده، قرار بازنگری مورد خاصی روش يک با

 تحليل شبيهً اساسا تحليل روش اين -اوال که، اين برای .نيست الزامی انحرافی گرايشات اين به پرداختن رسد می نظره ب

 روی تمرکز و توجه -ًثانيا .است داده توضيح را کائوتسکی ارتداد کسی ھر از بھتر لنين و است "مرتد کائوتسکی"

 امپرياليسم،" عنوان تحت بنيادی و معروف ۀرسال در او خود که لنين، گيری نتيجه از و لنينی اصول از تفسير و رکد

 از بعد نشر برای پيشگفتار در لنين خود .باشد می نوشتار اين ھدف نمود، نييتب "داری سرمايهۀ مرحل باالترين ۀمثابه ب

 يعنی اقتصاد، اساسی ألۀمس يک درک به بتواند من ۀجزو اين که ،باشم اميدوار خواھم می" :نويسد می آن انقالب

 امروزی سياستھای و کنونی ھای جنگ ماھيت فھم آن بررسی و تحليل بدون که کند کمک امپرياليسم اقتصادی ماھيت

 ."نيست مقدور وجه ھيچه ب

 و یئ منطقه مناقشات صلیا یمنشا نييتع و تشخيص کنونی، جھان رشد به رو تنشھای درک برای توصيف، اين با

 .دارد ضرورت مناسبات کل از عينی و جامع تحليل نظام، اقتصادی ماھيت شناخت جھان، جديد تحوالت خطرناکی

 وجود با) گرفت نظر در را جداگانه اطالعات و مثالھا نبايد عينی موقعيت اين تجسم برای" :نوشت لنين ايليچ والديمير

 ھر تأئيد برای زيادی مختلف اطالعات يا مثالھا توان می ھميشه اجتماعی، زندگی ایھ پديده ۀالعاد فوق بغرنجی اين

 درگير کشورھای ۀھم اقتصادی زندگی مبانی به مربوط مدارک از یا مجموعه بايد ًحتما بلکه، ،(کرد پيدا موقعيتی

 ."داد قرار بررسی و تحليل مورد را جھان کل و جنگ

 را داری سرمايه ناموزون رشد او .داد نشان را جديد جھانی -تاريخی ۀپديد اين اقتصادی اساس خودۀ رسال در لنين

 داران سرمايه المللی بين محافل و مالی ۀسرماي انحصارات، شکلگيری به توجه با را تمايز اين افزايش و  نمود تشريح
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 داری سرمايه شده، ثابت حاضر ابکت در که ھمانطور" :نوشت امپرياليسم اقتصادی بنيان تشکيل ۀبار در لنين .داد نشان

 صورت در دھم، يک از کمتر آنھا جمعيت( را قدرتمند و ثروتمند العاده فوق کشورھای از شماری انگشت تعداد اکنون

 عمل با را جھان تمام که ساخته، متمايز )است جھان جمعيت پنجم يک از کمتر آميز، مبالغه و "سخاوتمندانه" برآورد

 ميليون ١٠ -٨ جنگ، تا آمار و جنگ از قبل نرخ اساس بر سرمايه، صدور .کنند می غارت "تراشی کوپن" ساده

 ."بيشتر بسيار البته، اکنون،" ."دھد می دار سرمايه برای سود فرانک

 روز به بايد داشت، اشاره ساله پنج ۀدور به وقت آن لنين که ،"بيشتر بسيار البته، اکنون،" -لنينی مدعای اين از

 ١٩١۶ سال تحليل و تجزيه آن در کشورھا از شماری انگشت تعداد لنينی مفھوم که است ذکر به الزم .يدرس امروزی

 جمعيت پنجم يک با آميز، مبالغه و "سخاوتمندانه" برآورد اساس بر بلکه، شد، نمی محدود کشور سه -دو -يک به او،

 صدور يافته، رييتغ ارقام امروز البته، .دارند شھرت ئیطال ميلياردرھای به امروز که گرديد، می مشخص جھان

 می استفاده قاعده اين توجيه برای جديدی اصطالحات از چه اگر .است گرفته خوده ب خاصی روش و شکل سرمايه

 استثمار نموده، سرکوب کشورھا مشت يک را کشورھا و ملتھا اکثريت -نيامده وجوده ب امر ماھيت در ریييتغ اما شود،

 گرديده منتشر جھان در تحليلی مطالب کافی حده ب کشورھا شمار انگشت تعداد اين ھای ويژگی خصوص در  .کنند می

 .است رسيده کمال حد به کشورھا ثروتمندترين مشت يک داری سرمايه گری طفيلی و

 ورھایکش مشت يک امپرياليسم، وجود با که دھد می تشکيل نکته اين توضيح را امپرياليسم لنينی ۀنظري اصلی ۀھست

 .کنند می تاراج را داری سرمايه کشورھای بقيه آنھا از خارج در و نموده تقسيم خود بين را جھان امپرياليستی قدرتمند

 گری طفيلی و را جھان کشورھای استثمار و ملتھا اکثريت بر امپرياليستی ستم محکمۀ پاي" تشکيل چگونگی لنين

 و نيافته رييتغ امپرياليسم ماھيت امروز .داد نشان ای کننده متقاعد طوره ب را "غنی کشورھای مشت يک داری سرمايه

 مانند اروپاۀ اتحادي کشور چند که دارد عھدهه ب مريکاا متحده اياالت را غارتکر کشورھای مشت يک اين سردمداری

 در درجه، آن اي اين به داری سرمايه کشورھای ۀھم باقی .ھستند مشت يک آن جزو فرانسه و فدرال لمانا انگلستان،

 .دارند قرار غارت و فشار معرض

 منبع ھم اکنون .افتاد راه قدرتمند مشت يک اين منافع تحقق برای ...و سوريه ،اليبي عراق، يوگسالوی، ويرانی ھمً واقعا

 .است ھمين سوريه در وقفه بی جنگ اصلی

 با تنھا نه تر، دقيق عبارته ب سوريه، در رهغي و شام احرار النصره، جبھة داعش، سيمای در تروريسم با مبارزه امروز

 سوريه خاک در غارتگر کشورھای مشت يک ھمان يعنی اروپا، و مريکاا بزرگ فاشيسم با ھمه، از پيش بلکه آنھا،

 .کنند می تالش پول صدور تشديد و تثبيت برای تروريستی قالب در که دارد جريان

 کشورھای ناموزون رشد بر داير امپرياليسم لنينی ۀنظريۀ نکت نمھمتري نظران صاحب اصطالحه ب برخی سفانه،أمت

 نمی درک کامل طوره ب ًاحتماال يا کنند نمی درک درست را قوی وحوش ۀواسطه ب جھان ۀبقي استثمار و داری سرمايه

ۀ ھم در انحصارات امروز که کنند، می استدالل آنھا .است اشتباه نظری لحاظه ب آنھا ارزيابی سبب، ھمن به .کنند

 ھم سبب اين به .متفاوت سطوح در منتھا برند، می سره ب امپرياليستی ۀمرحل در کشورھا ۀھم و دارد وجود کشورھا

 استدالل روش ھمان استدالل اين .کنند می تلقی اشتباه،  امپرياليستی کشورھای معدود یتعداد به را آن کردن محدود

 ايران، ھمً مثال -جھان کشورھایۀ ھم گويا که رساند، می نتيجه چنين هب براحتی را دوستان اين که است طلبانه فرصت

 اين خود .ھستند امپرياليست فرانسه و لمانا انگستان، مريکا،ا ھم و ...سوريه، روسيه، چين، ترکيه، سعودی، عربستان

 اين نکردن درک .کند می انکار را شونده غارت و کننده غارت بين تمايز که است آن درک عدم مفھومه ب ءقضا از ھم

 يکسری که کرد، صحبت وریتامپرا ۀمثابه ب توان می حالی در فقط نظری يا تاريخی منظر از کشوری ۀبار در که نکته
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 شد، می ناميده استعمار ًقبال که پديده اين و  باشد داشته يافته توسعه کمتر کشورھای سری از تيول و وابسته کشورھای

 و سوريه جمھوريھای توان می چگونه بود؟ امپرياليستی کشور يک اليبي ھمً واقعا آيا .شود می تعريف نو استعمار اکنون

 اين اما .است يافته تشکيل انحصارات کشورھا ۀھم در که، البته ناميد؟ امپرياليست را نيجريه و مالی يا اوکراين

 بزرگ امپرياليستی قدرتھایً اساسا رديگ کشورھای ھمه در و دارند، قرار خودی انحصاراتۀ سلط زير "وريھاتامپرا"

  .است غارتگر مشت يک اين ميان در غارتگر بزرگترين مريکاا امپرياليسم .کنند می ئیخدا فرامليتی يا خارجی

 طريق از ھمه، از قبل کشورھا ديگر و کند می صادر سرمايه کشور يک که شود، می مشخص اين با فرايند مجموع در

 می شمرده طلبانه فرصت نگرش يک اين، از غير نگاھی ھر .گيرند می قرار تاراج معرض در آنھا به سرمايه صدور

 عليه پيگير مبارزه با پيوند بدون امپرياليسم با مبارزه" :نمود فرمولبندی چنين لنين تحليل و تجزيه اين اساس بر .شود

 ."است پوچ پردازی عبارت يک طلبی فرصت
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