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 فصل هفتم

 
 

 نظام امپرياليست جهانی
 

 
  صنعتی کردن سرمايه داری و قانون انکشاف مرکب و ناموزون-١

در ط""ول ق""رن نوزده""م . س""رمايه داری ص""نعتی نوي""ن در بريتان""يای کب""ير تول""د ياف""ت
س"رمايه داری بتدريج در بيشتر کشورهای اروپای غربی و مرکزی و همچنين اياالت           

وجود چند کشور که تا آن موقع صنعتی شده بودند . ترش يافتم"تحده، و بع"دًا ژاپن گس    
ب"نظر نم"ی آم"د ک"ه مانع"ی باش"د در راه نف"وذ پياپ"ی و توسعه سرمايه داری صنعتی در                 

 .يک سلسله کشورهايی که در روند صنعتی شدن بودند
در کشورهای  ) صنايع دستی و خانگی   (درست است که اشکال توليد ما قبل صنعتی         

حمان""ه بوس""يله ی محص""والت ارزان انگليس""ی، بلژيک""ی و فرانس""وی    گ""روه دوم ب""ی ر 
ام"ا س"رمايه ه"ای انگليسی، بلژيکی و فرانسوی هنوز در کشورهای خود              . ن"ابود ش"دند   

بنابراين مساله بطورکلی . زمي"نه های وسيعی برای سرمايه گذاری در پيش رو داشتند       
وران""ی ميش""د ک""ه ي""ک ص""نعت مل""ی نوي""ن ب""ود ک""ه بط""ور روز افزون""ی جايگزي""ن پيش""ه 

اين مطلب بخصوص در   . رقاب"ت کااله"ای ارزان خارج"ی آنه"ا را خان"ه خراب ميکرد             
م"ورد تول"يد منس"وجات در آلمان، ايتاليا، ژاپن، اسپانيا، اطريش، بوهم، روسيه تزاری           

 .، هلند و غيره صادق بود)منجمله لهستان(
 بکل"ی تغيير  اي"ن وض"ع ب"ا فرارس"يدن عص"ر امپرياليس"م و س"رمايه داری انحص"اری              

"   طبيع"""ی"از آن پ"""س عملک"""رد ب"""ازار جهان"""ی س"""رمايه داری ديگ"""ر انکش"""اف    . ک"""رد
س"رمايه داری را تسهيل نکرد، بلکه آن را به تعويق انداخت، بخصوص صنعتی شدن            

ف""رمول م""ارکس ک""ه ب""ر ط""بق آن ه""ر کش""ور  . تم""ام و کم""ال کش""ورهای عق""ب اف""تاده را 
سم می کند، ارزش خود را که در سراسر پيش"رفته آي"نده کش"ورهای عق"ب افتاده را مج          

 .عصر سرمايه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، از دست داد
تعيين ) و تعداد بيشماری عوامل مکمل که در اينجا ذکر نميشوند       (س"ه ع"امل اساس"ی       

 :کننده اين تغيير بنيادی در عملکرد اقتصاد سرمايه داری بين المللی بودند
ياری از محص""والت بوس""يله کش""ورهای امپرياليس""تی ب""ه  مق""دار تول""يد ان""بوه بس""-ال""ف

معن""""ی آن ب""""ود ک""""ه اي""""ن کش""""ورها، چ""""نان برت""""ری ای در ب""""ارآوری ک""""ار و قيم""""ت             
خ"رده فروشی بر توليد سرمايه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که     
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زنند، و ديگر کش"ورهای عق"ب افتاده ديگر نمی توانند به توليد در مقياس بزرگ دست       
از اين پس اين صنايع غربی . ت"اب تحمل جدی رقابت با محصوالت خارجی را ندارند   

ب"ود ک"ه بط"ور روزافزون"ی از خانه خراب شدن سريع صنايع       ) و بع"دًا همچني"ن ژاپ"ن      (
پيشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی، امريکای التين، آسيا و      

 .افريقا بهره مند ميشد
آ""نون س""رمايه اف""زونه ک""ه بط""ور کماب""يش دائ""م در کش""ورهای س""رمايه داری          ا-ب

ص""نعتی ش""ده وج""ود داش""ت، و بس""رعت تح""ت کن""ترل انحص""ارات در م""ی آم""د، جن""بش  
. وس""يعی را در جه""ت ص""دور س""رمايه ب""ه کش""ورهای عق""ب اف""تاده ب""ه حرک""ت در آورد 

 داد ک""ه س""رمايه ص""ادراتی در کش""ورهای عق""ب اف""تاده زمي""نه هاي""ی از تول""يد را رش""د    
ی  بدي"ن ترتيب اين چيرگی سرمايه    . و ن"ه در رقاب"ت ب"ا آن        مکم"ل ص"نايع غ"رب بودن"د         

. خارج"ی ب"ه اقتصاد اين کشورهاست که آنها را متخصص در توليد مواد غذائی ميکند        
بع""الوه، چ""ون اي""ن کش""ورها ب""تدريج ب""ه کش""ورهای مس""تعمره و ش""به مس""تعمره ت""بديل      

. از م""نافع س"""رمايه ی خارج"""ی دف"""اع ميکن"""ند ميش""وند، دول"""تهای آنه"""ا، در درج"""ه اول  
بنابراي"ن، دول"تهای اي"ن کش"ورها حت"ی اقدام"ات نيمبندی هم برای حمايت از صنايع در              

 .حال ظهور کشور در برابر رقابت کاالهای وارداتی نمی کنند
 س""لطه ی س""رمايه ی خارج""ی ب""ر اقتص""اد کش""ورهای وابس""ته وض""ع اقتص""ادی و   -ج

رد که در آن دولت منافع طبقات حاکمه قديمی را حفظ و  اجتماعی ای را بوجود می آو     
تحکيم می کند، و آن را با منافع سرمايه امپرياليستی مرتبط می سازد، بجای آنکه آنها         
را ب""ه همانگون""ه ک""ه در انقالب""ات بورژوادموکرات""يک کب""ير اروپ""ای غرب""ی و اي""االت      

 .متحده انجام شد، قاطعانه نابود سازند
تصاد سرمايه داری بين المللی در عصر امپرياليزم را ميتوان در اي"ن تکامل نوين اق   

ساختار اقتصادی و اجتماعی در . ق"انون انکش"اف مرک"ب و ن"اموزون جم"ع ب"ندی ک"رد            
 نه وجوه مشخصه يک جامعه فئودالی - يا حداقل در بيشتر آنها  -کش"ورهای عقب افتاده   

اث""ر س""لطه س""رمايه   در . را دارد و ن""ه وج""وه مشخص""ه ي""ک جامع""ه س""رمايه داری را   
 اس""ت از وج""وه ترکيب""یامپرياليس""تی وج""وه مشخص""ه اي""ن جوام""ع بگون""ه ای اس""تثنائی   

 . سرمايه داری و سرمايه داری- فئودالی، شبه-مشخصه فئودالی، شبه
.  اما اين معموًال سرمايه خارجی است-ن"يروی اجتماع"ی حاکم، نيروی سرمايه است    
عمده جمعيت را نه مزد     . در دست ندارد  بنابراي"ن ب"ورژوازی بوم"ی ق"درت سياسی را           

بگ"يران تش"کيل ميده"ند و ن"ه س"رف ه"ا، بلک"ه جمعي"ت متشکل است از دهقانانی که به                 
 س""رمايه داره""ا، رب""ا - ف""ئودال ه""ا، زم""يداران ش""به-درج""ات مخ""تلف م""ورد چ""پاول ش""به

اگر چه اين توده عظيم تا حدودی از توليد . خ"واران، تج"ار، و مأموري"ن مال"يات هستند      
ج"اری  و حت"ی پول"ی ب"ه دورن"د، ب"از ه"م از تأثير نوسانات مخرب قيمت مواد خام در          ت

 .بازار جهانی امپرياليستی، از طريق تأثير اين نوسانات بر اقتصاد ملی رنج ميبرند
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 اسTتثمار کشTورهای مسTتعمره و شTبه مسTتعمره بوسيله سرمايه ی         -٢
 امپرياليستی

ايه خارج""ی ب""ه کش""ورهای وابس""ته،  در ده""ه ه""ای متوال""ی س""رازير ش""دن س""يل س""رم  
مس"تعمره ي"ا ش"به مس"تعمره م"نجر ب"ه غارت، استثمار و سرکوب بيش از هزار ميليون         

اين معرف يکی از عمده ترين جناياتی است       . انسان بوسيله ی سرمايه امپرياليستی شد     
اگر به قول مارکس . ک"ه نظ"ام س"رمايه داری در سراسر تاريخ خود مرتکب شده است             

اری در حال""يکه از تم""ام م""نافذش خ""ون و ع""رق ج""اری ب""ود، ب""ر روی زمي""ن س"رمايه د 
 .پديدار شد، در هيچ جا تعريف او بی اغراق تر از کشورهای وابسته صدق نمی کند

البته تاريخ .  مشخص ميشودفتح مستعمراتعص"ر امپرياليس"تی ب"يش از ه"ر چ"يز با         
نيائی و پرتغالی تا قبل از فاتحي"ن اس"پا   . اس"تعمارگری اس"بق ب"ه ت"اريخ امپرياليس"م اس"ت           

عص"""ر امپرياليس"""م راه خ"""ون آل"""ود خوي"""ش را در سراس"""ر جزاي"""ر ق"""ناری و جزاي"""ر           
کي"پ ورد، و همچني"ن کش"ورهای ام"ريکای مرک"زی و جنوب"ی گشوده بودند، و در هر             
ج""ا بخ""ش بزرگ""ی از جمعي""ت ي""ا تم""ام جمعي""ت بوم""ی را ن""ابود آ""رده بودن""د، رف""تار           

نسبت به سرخپوستان امريکای شمالی به سختی انسانی تر      اس"تعمارگران س"فيد پوس"ت       
غل"به ی بريتان"يای کب"ير ب"ر امپراطوری هند همراه با شقاوت بسيار بود،           . از آن"ان ب"ود    

ب"ه همانگون"ه ب"ود غلبه فرانسه بر الجزاير، جنايات تجارت برده و برده داری گسترده                
 . سرمايه بودنددر قسمتهای مختلف امريکا، از منابع عمده انباشت اوليه

ب"ا ف"را رس"يدن عص"ر امپرياليس"تی، اي"ن ش"قاوت ه"ا به بخش های بزرگی از افريقا،            
کشتارهای وسيع، نفی بلدها، بيرون راندن دهقانان از . آس"يا و اقيانوس"يه گسترش يافت    

زمينهايش"ان، تحم"يل ک"ار اجباری، اگر نه در حقيقت بردگی، همه يکی پس از ديگری       
رسالت "رستی اين اعمال غير انسانی را با تأکيد بر برتری و       ن"ژاد پ  . ص"ورت گرفت"ند   

همين نژاد پرستی همزمان با چپاول . ميکند" توجيه"نژاد سفيد  " تاريخ"ی متمدن کردن   
ث"""روت مل"""ی و بخ"""ش اعظ"""م محص"""ول ک"""ار م"""ردم مس"""تعمرات، آنه"""ا را مکاران"""ه از      

 .گذشته شان جدا کرد
محروميت های تحميلی قيام کنند قيام اگ"ر ب"ردگان مس"تعمرات ج"رات کن"ند ک"ه عل"يه            

در اياالت متحده در جنگهايی که . آنه"ا ب"ا بيرحم"ی توصيف ناپذيری سرکوب می شود        
عل""يه س""رخ پوس""تان ش""د ب""ه کش""تار زن و بچ""ه ه""ای س""رخ پوس""تان ميپرداخت""ند، در           

را در برابر آتش گلوله قرار ميدادند، قبايل خاورميانه      " متمرد"هندوس"تان، هندوهای،    
حمانه بوس""يله ی ن""يروی هوائ""ی س""لطنتی بريتان""يا بم""باران ميش""دند، دهه""ا ه""زار            ب""ير

 قتل عام شدند، همه ی اينها     ١٩٤٥قيام ملی ماه مه     " به انتقام "غ"ير نظام"ی الجزاي"ری       
طليعه يا بازگوی صادقانه ايست از وحشيانه ترين بيرحمی های نازيها، از جمله نابود      

ژوازی اروپ"ا و امريکا عليه هيتلر اسلحه برگرفت،    اگ"ر ب"ور   . ک"ردن تمام"ی ي"ک ن"ژاد       
دل"يلش آن ب"ود که او به نژاد سفيد بی حرمتی کرده بود، او بر مردم اروپا همان ستمی            
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را روا داش"ته ب"ود ک"ه م"ردم آس"يا و اف"ريقا چند قرن بود که از سوی امپرياليسم جهانی             
 .تحمل ميکردند

در . و اوامر سرمايه ی خارجی استه"ر بخش اقتصاد آشورهای وابسته تابع منافع    
بيشتر اين آشورها خطوط آهن مراآز توليد صادرات را به بنادر متصل ميكند نه آنكه    

 -مراآ""ز مه""م ش""هری را ب""ه يكديگ""ر، زيرب""نای مطمئ""ن در خدم""ت فعالي""تهای واردات""ی   
ص""""ادراتی اس""""ت؛ و در مق""""ابل، م""""دارس، بيمارس""""تانها و نظ""""ام فرهنگ""""ی بط""""رز               

اآثري""ت جمعي""ت دس""تخوش ب""ی س""وادی، نادان""ی و فق""ر   .  ی عق""ب اف""تاده ان""دچ""ندش آور
 .هستند

الب""ته، نف""وذ س""رمايه خارج""ی اج""ازه انکش""اف ن""يروهای مول""ده ت""ا م""يزان معين""ی را       
يک طبقه کارگر جنينی   . م"يدهد، م"ثًال اج"ازه بوج"ود آم"دن چ"ند شهر صنعتی را ميدهد               

اورزی، راه آه""ن، و اداره ام""ور کماب""يش مه""م را در ب""نادر، مع""ادن، مج""تمع ه""ای کش""  
ام"ا ب"دون اغ"راق ميتوان گفت که در طول سه ربع قرنی که    . ش"هری بوج"ود م"ی آورد     

از شروع جنبش مستعمره کردن کل دنيای عقب افتاده تا پيروزی انقالب چين گذشت،               
جز در مورد چند کشور    (س"طح زندگ"ی متوس"ط س"کنه آس"يا، اف"ريقا و ام"ريکای التي"ن                  

سطح زندگی در بعضی از کشورهای مهم حتی    . مانده يا تنزل کرده است    ثابت  ) ممتاز
قحطی های ادواری در هندوستان و چين دهها      . بط"ور فاجع"ه آم"يزی ت"نزل کرده است         
 .ميليون نفر را به ديار عدم فرستاده است

  
  مستعمره-صاحب قدرت در کشورهای شبه" اتحاد طبقات "-٣

سلطه امپرياليستی توسعه کشورهای مستعمره  ب"رای آنک"ه راهی را که از طريق آن           
 مس"تعمره را م"توقف ک"رده اس"ت و جل"وی انکش"اف طبيع"ی سرمايه داری نوع        -و ش"به  

اتح""اد ط""بقات  "غرب""ی را در اي""ن کش""ورها گرف""ته اس""ت به""تر بفهم""يم، ب""ايد سرش""ت         
در قدرت بودند و " کالسيک"را ک"ه در اي"ن کش"ورها در عصر امپرياليزم     " اجتماع"ی 
 .را بر تکامل اقتصادی و اجتماعی آنها، بفهميم" اتحاد"ج تأثيرات اين نيز نتاي

  مس""تعمره نف""وذ  -هنگام""يکه س""رمايه خارج""ی در اي""ن کش""ورهای مس""تعمره و ش""به    
 - فئودال و نيمه-شبه(ميکند، طبقه حاکمه بومی بطور کلی متشکل است از زمينداران          

 متحد با سرمايه تجاری و )س"رمايه دار ک"ه نس"بت آنه"ا ب"ر حس"ب کش"ور م"تفاوت است              
در عقب افتاده ترين کشورها، مانند کشورهای افريقای سياه، سرمايه . بانک"ی ي"ا ربائی   

خارج"ی مواج"ه اس"ت ب"ا جوامع قبيله ای که در نتيجه تأثيرات مخرب تجارت برده در              
 .حال فروپاشی هستند

ثابه واسطه س"رمايه خارج"ی عموم"ًا ب"ا آي"ن ط"بقات حاکم"ه م"تحد ميش"ود و از آنها بم                
ب"رای اس"تثمار دهقان"ان و کارگ"ران بومی استفاده می کند و رابطه استثماری آنها را با        

س"رمايه خارج""ی گاه""ی حت"ی ب""ه مق""دار   . م"ردم س""رزمين خودش""ان اس"تحکام م""ی بخش""د  
 سرمايه داری را گسترش ميدهد، و آن را در عين حال با         -زي"ادی درج"ه استثمار پيشا     
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 بنگال که زمينداراناستثمار بريتانيا، . ه داری توأم ميکنداش"کال جدي"د اس"تثمار س"رماي      
مأموري"ن اخ"ذ مال"يات ب"رای ام"پراطوران مغ"ول بودن"د را صاحبان مستقيم زمينی کرد           

 .که از آنها ماليات ميگرفتند
بدي"ن ترتي"ب س"ه ط"بقه مرک"ب در جوام""ع کش"ورهای عق"ب اف"تاده ظاه"ر ميش"وند ک""ه           

 :ن کشورها را به مهر خود ممهور ميکنندمانع انکشاف اقتصادی و اجتماعی اي
 ب"ورژوازی ملی که ابتدا در نقش کارگزاران مراکز واردات و      -ب"ورژوازی وابس"ته   

ص"ادرات خارج"ی ثروت"ی به"م ميزنند، بتدريج، تجار مستقلی ميشوند، اما کسب و کار              
اي""نها معم""وًال س""ود خ""ود را در   . اس""ت") خدم""ات"و (آنه""ا اساس""ًا مح""دود ب""ه تج""ارت    

رت، رب"اخواری، خ"ريد و ف"روش زمي"ن و ب"ورس ب"ازی س"اختمان سرمايه گذاری           تج"ا 
 .ميکنند

 ي"""اوری - نف"""وذ تدريج"""ی اقتص""اد پول"""ی، مکان""يزم خ"""ود  -ط""بقه تج"""ار و رب""اخواران  
برداش""ت ه""ای پياپ""ی خ""وب و ب""د محص""ول، زمي""ن ه""ای  . جماع""ت ده را ب""ر ه""م م""يزند

دهقانان غنی و   . من ميزنند حاصلخيز و کم محصول بيرحمانه بر افتراقات اجتماعی دا        
و وابس""تگی دهقان""ان فق""ير ب""ه دهقان""ان غن""ی   . فق""ير ب""ه دو گ""روه م""تمايز تقس""يم ميش""وند  

هنگام"يکه محصول کفايت تأمين حتی ابتداتی ترين احتياجات         . پيوس"ته فزون"ی ميگ"يرد     
را نميدهد، دهقانان فقير مجبورند برای خريد بذر و ضروريات ديگر وام بگيرند، اين             

نه"ا را ب"ه تج"ار ن"زول خ"وار و دهقانان ثروتمند وابسته ميکند، و اينها رفته رفته                  ک"ار آ  
 .مزارع دهقانان فقير را تصاحب کرده و بطرق مختلف از آنها اخاذی ميکنند

 دهقانان خانه   –) بعده"ا به اطراف شهرها گسترش ميبابند       (ن"يمه کارگ"ران روس"تائی     
ايع بعل""ت عق""ب افتادگ""ی اي""ن بخ""ش خراب""ی ک""ه از زمي""ن خ""ود اخ""راج ش""ده ان""د در ص""ن 

يا به کشت مشاع برای (اي"نها مج"بورند ک"ه در روس"تا باق"ی بمانند        . ک"اری پ"يدا نميکن"ند     
اجاره زمين هر چه بيشتر باال ميرود، هر چه مذلت و بيکاری آنان             ). ارب"اب ب"پردازند   

 ه""ر چ""ه اج""اره زمي""ن بيش""تر ش""ود، . ش""ديدتر ميش""ود، ب""ايد اج""اره بيش""تری را ب""پردازند 
س"""رمايه گ"""ذاری در ص"""نعت س"""ود کم"""تری ب"""رای ص"""احبان س"""رمايه دار در ع"""وض    

 .سرمايه داران سرمايه خود را صرف زمين ميکنند
ه""ر چ""ه فق""ر ت""وده ه""ای دهق""ان ش""ديدتر باش""د، ب""ازار ک""االی مص""رفی داخل""ی کش""ور   

و هر چه که صنعت . محدودت"ر خواه"د بود، و اين صنعتی کردن را به تأخير مياندازد          
 .عقب افتاده تر باشد، درجه عقب افتادگی آن کشور بيشتر استيک کشور 

ب""ر عک""س در  . بنابراي""ن عق""ب ماندگ""ی نت""يجه ع""دم مطل""ق س""رمايه ي""ا م""نافع نيس""ت      
کش"ورهای عق"ب اف"تاده افزونه توليد اجتماعی غالبًا در صد باالتری از در آمد ملی را               

ار اجتماع""ی و عق""ب ماندگ""ی نت""يجه س""اخت  . در ب""ر ميگ""يرد ت""ا در کش""ورهای ص""نعتی   
اقتص"ادی اس"ت که ناشی از سلطه امپرياليستی است، و اين به مفهوم آنست که انباشت       

س""رمايه پول""ی عمدت""ًا و در راس""تای ص""نعتی ک""ردن ي""ا حت""ی س""رمايه گ""ذاری تول""يدی         
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چه از نظر کيفی (جه"ت گيری نميشود؛ و اين به نوبه خود منجر به کسر اشتغال شديد     
 .قايسه با کشورهای امپرياليستی ميشود، در م)و چه از نظر کمی

 
  جنبش رهائی بخش ملی-٤

مسلم بود که در دراز مدت، صدها ميليون انسان در برابر نظام استثمار و سرکوبی             
ک"ه از جان"ب يک مشت سرمايه دار بزرگ کشورهای امپرياليستی، و ماشين اداری و        

ی بخش ملی بتدريج در     جنبش رهائ . اخت"ناق ک"ه در م"دت آنهاس"ت، تس"ليم نخواه"ند ش"د              
آنها . بي"ن روش"نفکران ج"وان کش"ورهای ام"ريکای التي"ن، آس"يا و اف"ريقا ريش"ه ميگيرد               

 سوسياليستی غرب را برای   –عق"ايد ب"ورژوا دموکرات"يک و حت"ی سوسياليستی يا شبه             
 کش""ورهای ملي""ت گرائ""ی. م"بارزه عل""يه س""لطه خارج"يان ب""ر کشورش""ان بک""ار ميگ"يرند   

رياليس""تی دارد، مبي""ن م""نافع گون""اگون س""ه ن""يروی اجتماع""ی وابس""ته ک""ه جهت""ی ض""د امپ
 :است
 نوپا بکار گرفته ميشود بورژوازی ملی و صنعتی  اي"ن عق"يده در درجه اول توسط          -

ک"ه ب"نقد دارای پاي"ه مادی واقعی است و منافعش اين اجازه را ميدهد که با منافع کامال             
 است،  کنگره هند  حزبين مورد   بهترين نمونه ا  . چ"يره ق"درت اميرياليستی رقابت کنند      

ک"ه گ"اندی ره"بری آن را ب"ر عه"ده داشت و بشدت از جانب گروههای بزرگ صنعتی          
 .پشتيبانی می شد

 بخاط""ر نف""وذ انق""الب روس""يه اي""ن عق""يده را جن""بش ه""ای کارگ""ری نوخاس""ته بک""ار     -
ميگ"يرند، اي"نها در درج"ه اول از آن به مثابه وسيله ای برای بسيج توده های شهری و         

نمون"ه ه"ای اي"ن مورد حزب کمونيست       . روس"تائی عل"يه ق"درت موج"ود اس"تفاده ميکن"ند           
 . به بعد و حزب کمونيست اندونزی در دهه های بعد است١٩٢٠چين از دهه 

هائی  انفجار شورش اي"ن عق"يده، در ش"کل سياس"ی ملي"ت گرائی مردمی، می تواند                 -
 ١٩١٠ انق"""الب . ترغي"""ب ک"""ند ب"""ورژوازی و بخص"""وص دهقان"""ان–را توس"""ط خ"""رده 

 .مکزيک بهترين نمونه اين نوع جنبش ضد امپرياليستی است
بط"ور کلی، بحرانهای رشد يابنده نظام امپرياليستی، که نشان از خيزش های پی در       

؛ انقالب  ١٩٠٤ -١٩٠٥ شکست روسيه تزاری از ژاپن در جنگ         –پ"ی داخل"ی دارن"د       
 رس""يدن جن""بش ه""ای  روس""يه؛ ف""را١٩١٧ روس""يه؛ ج""نگ جهان""ی اول؛ انق""الب ١٩٠٥

؛ جنگ جهانی دوم؛ شكست ١٩٢٩ -٣٢توده ای هند و چين؛ بحران اقتصادی سالهای      
؛ شکس""ت امپريال""يزم ژاپ""ن در  ١٩٤١ -٤٢امپريال""يزم غرب""ی از امپريال""يزم ژاپ""ن در   

اين .  ب"ه ش"دت جنبش های رهائی بخش ملی در کشورهای وابسته را دامن زد      -١٩٤٥
 . به جلو رانده شدند١٩٤٩ انقالب چين در سال جنبش ها عمدتًا بوسيله پيروزی

و جن"بش های توده ای  (مس"ائل تاکتيک"ی و اس"تراتژيکی جن"بش بي"ن الملل"ی کارگ"ری              
که از ظهور جنبش های رهائی بخش ملی نشأت ميگيرند به         ) م"ردم کشورهای وابسته   

. تفص""يل در بخ""ش چه""ارم در فص""لهای ي""ازدهم و س""يزدهم ب""ه آن پرداخ""ته خواه""د ش""د  
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اري"""د اک"""نون تأک"""يد کن"""يم ک"""ه وظ"""يفه وي"""ژه جنبش"""های آارگ"""ری در آش"""ورهای          بگذ
امپرياليس"تی حماي"ت ب""ی قيدوش"رط از ه"ر جن""بش و ه"ر عم"ل ت""وده ای مؤث"ر اس""ت در        

 مس"""تعمره عل"""يه اس"""تثمار و س"""رکوبی ک"""ه قدرته"""ای    –کش"""ورهای مس"""تعمره و ش"""به  
که جنگ های بين اي"ن وظ"يفه ش"امل اي"ن نيز هست         . امپرياليس"تی ب"ر آنه"ا روا م"يدارند        

 و ج""نگ ه""ای رهائ""ی بخ""ش مل""ی بوض""وح از      – ج""نگهای ارتجاع""ی  –امپرياليس""تها 
مس""أله ج""نگهای رهائ""ی بخ""ش مل""ی، ص""رفنظر از اي""نکه چ""ه     . يکديگ""ر م""تمايز ش""وند 

ن"يروی سياس"ی در ه"ر م"رحله بخصوص مبارزات مردم تحت ستم را رهبری ميکند،            
رگران جهان بايد برای پيروزی خلق جنگهائ"ی ب"ر ح"ق هستند، جنگهائی که در آنها کا    

 .ستم ديده تالش کند
 
  استعمار جديد-٥

ب"اال گرفت"ن جن"بش ه"ای رهائ"ی بخ"ش ملی، پس از جنگ جهانی دوم، امپرياليزم را                 
سلطه مستقيم جای خود را     . ب"ه تعدي"ل اش"کال سلطه در کشورهای عقب افتاده واداشت           

ی دقيق کلمه، يعنی مستعمراتی که      تع"داد مستعمرات، بمعنا   . ب"ه س"لطه غ"ير مس"تقيم داد        
. مس"تقيمًا توس"ط قدرته"ای اس"تعماری اداره ميش"وند ب"ه م"يزان زيادی آاهش يافته است                  
. در ط""ی دو ده""ه تع""داد آنه""ا از هف""تاد ب""ه تع""دا انگش""ت ش""ماری تقل""يل پ""يدا ک""رده اس""ت   

غال امپراطوری های مستعمراتی ايتاليا، هلند، بريتانيا، فرانسه، بلژيک و سرانجام پرت      
 .و اسپانيا تقرييَا بکلی سقوط کرده اند

الب""ته، از بي""ن رفت""ن ام""پراطوری ه""ای مس""تعمراتی ب""دون همراه""ی مقاوم""تهای ض""د   
جنگها و خونريزی هائی   : انقالبی بخشهای مهم سرمايه امپرياليستی نبود، نگاه کنيد به        

تان""يا در ک""ه امپريال""يزم هل""ند در اندون""زی ب""ه راه انداخ""ت، ج""نگ ه""ای امپريال""يزم بري    
مال"""""زی و کن"""""يا؛ ج"""""نگهای امپريال"""""يزم فرانس"""""ه در الجزي"""""زه و ه"""""ند و چي"""""ن؛ و          

کوت"اه م"دت خوني"ن نظير لشگرکشی در سوئز عليه مصر در سال              " لشگرکش"ی ه"ای   "
ول"ی از ديدگ"اه تاريخ"ی، اي"ن اعم"ال ش"وم عمل"يات تدافع"ی پشت جبهه به نظر                      . ١٩٥٦
 .استعمار مستقيم بکلی محکوم است. می آيند

از بي"ن رفت"ن اس"تعمار مس"تقيم ب"ه ه"يچ رو دل"يل بر فروپاشی نظام امپرياليزم جهانی              
اکثريت بزرگی . نيس"ت امپريال"يزم  ب"ا کم"ی تعدي"ل در شکل به حيات خود ادامه ميدهد              

آنه""ا .  مس""تعمره در داي""ره مح""دود ص""دور م""واد خ""ام باق""يمانده ان""د–از کش""ورهای ش""به 
ش""کاف م""ا بي""ن  . براب""ر و اس""تثمار کن""نده در عذاب""ند ه""نوز از ن""تايج ن""امطلوب مباد""له نا 

. م"يزان پيش"رفت آنه"ا و کش"ورهای امپرياليس"تی پيوس"ته اف"زايش  م"ی ي"ابد و نه کاهش                 
زمين " جنوب"ی "و " ش"مالی " و س"طح رف"اه س"کنه در دو ن"يمکره        س"رانه تف"اوت در آم"د      

 .حتی بيشتر از گذشته است
 عقب افتاده به سلطه غير مستقيم      ليک"ن، ت"بديل س"لطه مس"تقيم اس"تعمار در کشورهای           

دال ب""ر تداع""ی بيش""تر ب""ورژوازی مل""ی ص""نعتی ب""ا اس""تعمار ت""وده ه""ای زحم""تکش، و     
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اين فرآشد، هم ناشی از تغيير      . همچنين تشديد فرآشد صنعتی شدن در اين کشورهاست       
يعنی، مبين امتياز اجتناب ناپذيری است از سوی نظام (ت"وازن ن"يروهای سياس"ی است      

، و هم ناشی از تعديل منافع اساسی خود        )تی در مق"ابل فش"ار فزاي"نده توده ها         امپرياليس" 
 .گروههای عمده امپرياليستی

.     در واق""""ع، تغي""""ير مهم""""ی در ص""""ادرات کش""""ورهای امپرياليس""""تی روي""""داده اس""""ت  
ف""والد و کااله""ای  "اک""نون موقعي""ت مس""لطی را ک""ه   " ماش""ين آالت و وس""ايل تراب""ری "

البته برای تراست های انحصاری عمده، صادرات . ده اندداشتند، اشغال کر  " مصرفی
ماش"ين ه"ای بيش"تر به کشورهای وابسته بدون تشويق بعضی از اشکال صنعتی کردن           

اي""ن ص""نعتی ک""ردن عمدت""ًا مح""دود ب""ه ص""نايع محص""والت      (غ""ير ممک""ن خواه""د ب""ود   
 ).مصرفی است

، و نيز با اف"زون آنک"ه، ش"رکتهای چ"ند مليت"ی، در چ"ارچوب اس"تراتژی جهان"ی خود             
در نظ"ر گرفت"ن چش"م ان"داز گس"ترش ف"روش خ"ود در آينده، از همان بدو امر ذينفع در          

شرکتهای بدين ترتيب، ايجاد . اس"تقرار خ"ود در تع"داد معين"ی از کش"ورهای وابسته اند            
، س"""رمايه خصوص"""ی، و "مل"""ی" از س"""رمايه امپرياليس"""تی، س"""رمايه ص"""نعتی  مخ"""تلط

اي""ن از مشخص""ات س""اختار   . ي""ت ياف""ته اس""ت  س""رمايه دولت""ی در اي""ن کش""ورها عموم   
و ب"ه دل"يل اين واقعيت، وزنه طبقه کارگر در اجتماع افزايش   . مس"تعمراتی جدي"د اس"ت    

 .می يابد
اي"ن س"اختار، در زمي"نه مح"دود کن"نده و اس"تثماری امپريال"يزم باقی می ماند صنعتی                   

ر ص""د  د٢٥ ت""ا ٢٠آن ب""ندرت از " ب""ازار داخل""ی "ک""ردن مح""دود باق""ی م""ی م""اند، و     
فق""ر     .  تج""اوز نميک""ند – ط""بقات م""رفه، ط""بقه متوس""ط جدي""د، دهقان""ان دارا      –جمعي""ت 

. تضادهای اجتماعی در عوض کاهش، افزايش می يابند . ت"وده ه"ا همچ"نان باق"ی اس"ت         
امک"ان انفجاره"ای انقالب"ی پ"ی در پ"ی در کش"ورهای وابس"ته از اي"ن واقعيت سرچشمه          

 .می گيرد
و آن ديوانساالری : ع"ی جدي"دی دارای اهميت ميگردد  در چني"ن ش"رايطی الي"ه اجتما       

دولت"ی اس"ت ک"ه عمدت"ًا به بخش های ملی شده قابل مالحظه ای کنترل دارد، در انزار                
مل""تهای خارج""ی خ""ود را در مق""ام نماي""نده م""نافع مل""ی معرف""ی ميك""ند، در حال""يکه از         

ي""ن بد. ره""بری انحص""اری خ""ود ب""رای انباش""ت خصوص""ی معتنابه""ی، اس""تفاده ميک""ند     
نوينی ظاهر ميشود که انحصارات خارجی، صنايع    " اتح"اد قدرت حاکم   "ترتي"ب، ي"ک     

اين اتخاد معموَال توسط ارتش (و اي"ن بوروکراس"ی دولت"ی را م"تحد م"ی سازد         "  مل"ی "
بورژوازی " (کمپرادورها"وزن"ه اليگارشی کالسيک زمينداران و      ). نمايندگ"ی ميش"ود   

 . کاهش می يابد) وابسته


