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صدای انترناسيوناليستی
تعريف مارکسيستی امپرياليسم در طول دوران انحطاط چيست؟
اگر امپرياليسم يک قدرت بزرگ اقتصادی  ،نظامی و ستمگر مانند آمريکا نيست  ،پس تعريف
مارکسيستی امپرياليسم چيست؟حقيقت اين است که تعريف مارکسيستی امپرياليسم بر درک درستی
از توسعه و تکامل سرمايه داری جھانی و انحطاط سرمايه داری بنيان نھاده شده است .امپرياليسم
يک شيوۀ زندگی برای نظام سرمايه داری در عصر انحطاط سرمايه داری است .امپرياليسم
سياست بخصوصی نيست که از طرف دولت بخصوصی صادر شود .آن تنھا می تواند در سطح
بين المللی وجود داشته باشد.
"ميل گسترش امپرياليستی عبارت است از اينکه سرمايه داری در مرحلۀ نھائی آن بطور کامل
توسعه و تکامل يافته و در زمينه اقتصادی اين تالش برای تبديل کردن جھان به ارتشی از
کشورھای توليد کنندۀ سرمايه داری بوده است – ھمۀ اشکال سابق توليدی و اجتماعی بدور انداخته
می شود ،ھمه منابع طبيعی و ابزار توليد به سرمايه تبديل می شود و مردمان کارکن ھمۀ کشورھا
١
به بردگان مزد بگير".
پاراگراف کوتاه زيرين ھستۀ درک مارکسيستی را از امپرياليسم توضيح ميدھد:
"سياست امپرياليستی توسط چند تا دولت بخصوصی ايجاد نشده است  ،آن محصولی از يک مرحله
در تکامل سرمايه داری جھانی است  ،که ھرگز نمی تواند به اقدامات يک دولت محدود شود و
٢
ھيچ کشوری به تنھائی قدر به بيرون آمدن از آن نيست".
"کارگران ھمۀ کشورھا يک دشمن خونی مشترک دارند :امپرياليسم – مشخص ترين جلوه ای از
سلطۀ سياسی جھانی سرمايه داری  ،بطوری که در حال حاضر در مرحلۀ نھائی آن به نظر
٣
ميرسد".
در طول دوران رشد سرمايه داری  ،ھنگامی که امپرياليست ھا بدنبال مستعمرات جديد بودند ،
امپرياليسم به عنوان تالش و جستجو برای کسب مستعمرات جديد مانند بريتانيا  ،فرانسه و غيره
تعريف ميشد .ھميشه جنگ بين آنھا بخاطر تقسيم مستعمرات در ميگرفت .ھمانطوری که قبال
مالحظه کرديم  ،امپرياليسم تنھا می تواند از طريق درک توسعه و تکامل سرمايه داری جھانی و
بازار جھانی قابل فھم باشد .امپرياليس%%%%م در دوران انحط%%%%اط س%%%%رمايه داری مرب%%%%وط ب%%%%ه توزي%%%%ع مج%%%%دد
ب%%%ازار جھ%%%انی اس%%%ت .ھيچ فرقی نمی کند که امپرياليسم بزرگی است  ،مانند آمريکا يا امپرياليست
کوچکی مانند ايران  ،تمامی دولتھا در عصر انحطاط سرمايه داری امپرياليستی ھستند.
"امپرياليسم ديگر جستجو برای مستعمرات جديد تعريف نمی شود  ،بلکه رقابت نظامی دائمی بين
دولتھای سرمايه داری است .اين رقابت االن در مورد تسلط بر بازارھای جھانی است  ،که ديگر
نمی تواند گسترش پيدا کند  ،تنھا می تواند با تقسيم دوباره از طريق جنگ و تسخير عملی گردد.
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تمامی بخشھای طبقۀ بورژوازی  ،از آمريکا تا گانگسترھای کوچک مانند صدام حسين  ،به يک
اندازه امپرياليستی و غارتگرانه ھستند.
اينکه عراق  ،کويت را بلعيده است  ،ويتنام کامبوج را ضميمه کرده است يا جنگ ھند و پاکستان
بر سر کشمير  ،نشان دھندۀاين است که ھيچ دولتی نمی تواند امروزه از امپرياليسم طفره رود .در
مقابل يک بازار جھانی اشباع شده و در حالی که سخت در ورشکستگی اقتصادی فرو رفته اند و
عليرغم آن تا دندان مسلح ھستند  ،ملتھای که مظلوم ناميده می شوند تنھا می توانند از طريق حمله
کردن به کشورھای کوچکتر به وضعيت پاسخ دھند .و به اين ترتيب تما م مسير تا پائين ترين
سطح خود  ،به باندھای راھزن در خيابانھای بيروت يا مونرويا) (Monroviaادامه پيدا می کند”٤.

جنگ آزاديبخش ملی يک نيروی پياده در اختالفات امپرياليستی
کشتارھائی که تحت نام "جنگھای آزاديبخش ملی" صورت می گيرد  ،چيزی جز مبارزه ميان
امپرياليستھای گوناگون نيست .اگر جنگ پيامد مستقيم از منافع قدرتھای بزرگ نباشد  ،آن موقع آن
بيان دشمنی بين امپرياليستھای محلی است .اغلب سازمانھای سياسی بورژوازی  ،چپ دستگاه
سياسی سرمايه وظيفه دارند به ھيستری ناسيوناليسم از طريق اينکه به آن جامۀ »مارکسيستی«
بپوشانند  ،حقانيت بدھند .مثالھائی از ايران  ،عراق و ترکيه بوضوح اين مسئله را نشان ميدھد.
آقای مھتدی اولين دبير کل حزب "کمونيست" ايران )کومله( بود  ،اوجالن برای حزب
ناسيوناليستی اش نام حزب کارگران می گذارد و خود را مارکسيست معرفی ميکرد  ،جالل
طالبانی  ،رھبر اتحاديه ميھنی کردستان که خودش را »مارکسيست« می دانست به کنگرۀ کومله
دعوت می شد .انترناسيوناليسم در شمارۀ  ٤٥به سال  ١٩٤٥تحت عنوان "تکامل سرمايه داری و
چشم انداز جديد" به شکل زير می نويسد:
"حقيقت اين است که ديگر مستعمرات خاتمه يافته اند تا بازار اضافی سرمايه داری برای متروپل
باشند .آنھا تبديل به کشورھای جديد سرمايه داری شده اند .آنھا ويژگی خود را به عنوان امکانات
بازار فروش از دست داده اند چيزی که قدرتھای امپرياليستی قديمی را در برابر شروط طبقۀ
بورژوازی مستعمرات کمتر مقاوم می کند .به اينھا بايد مشکالت خود قدرتھای امپرياليستی را در
طول دو جنگ جھانی اضافه کرد  ،اقتصاد در مستعمرات گسترش يافته است .سرمايه ثابت در
اروپا نابود شد  ،در حالی که ظرفيت توليدی در مستعمرات و نيمه مستعمرات گسترش پيدا کرد ،
چيزی که منجر به انفجار ناسيوناليسم خشمگين شد )افريقای جنوبی  ،آرژانتين  ،ھندوستان و
غيره( .شايان ذکر است که اين دولتھای جديد سرمايه داری  ،درست از زمان تولد خود به عنوان
کشورھای مستقل  ،به مرحلۀ سرمايه داری دولتی می پيوندند .آنھا ھمان نوع از اقتصاد را که
بسوی جنگ جھت گيری شده نشان ميدھند که در جاھای ديگر آشکار شده است .تئوری لنين و
تروتسکی ]در زمينۀ مستعمرات[ درھم ريخته است .مستعمرات در جھان سرمايه داری ادغام شده
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اند و حتی از آن حمايت کرده اند .ديگر »ضعيف ترين حلقه« وجود ندارد .سلطۀ سرمايه
يکنواخت به سطح سياره توزيع شده است" .
"امروز  ،در موقعيتی که در آن حتی قديمی ترين و قدرتمند ترين کشورھا ديگر قادر به توسعه
نيستند  ،تاسيس حقوقی کشورھای جديد ھيچ پيشرفت واقعی ندارد .در جھانی که بين بلوکھای
امپرياليستی تقسيم شده است »مبارزۀ آزاديبخش ملی« نمی تواند ھيچ چيز مترقی را نمايندگی کند
– تنھ%%%%ا مرحل%%%%ه ای پيوس%%%%ته در درگيريھ%%%%ای بلوکھ%%%%ای امپرياليس%%%%تی رقي%%%%ب اس%%%%ت  ،که در آن کارگران و
دھقانان تنھا می توانند به عنوان گوشت دم توپ عمل کنند – صرف نظر از اينکه آنھا داوطلبانه يا
با زور عضو گيری شده اند.
چنين درگيريھائی به ھيچ وجه امپرياليسم را تضعيف نمی کند  ،چرا که ريشه ھای اساسی آنرا ،
روابط توليد سرمايه داری را زير سوال نمی برد .اگر آنھا يکی از بلوک امپرياليستی را تضعيف
می کنند  ،آن موقع تنھا بلوک ديگر را تقويت می کنند  ،و ملت ھای جديدی که از اين اختالفات
بوجود می ايند  ،خودشان امپرياليستی خواھند بود  ،زيرا ھيچ کشوری چه کوچک و چه بزرگ
٥
نمی تواند از تداوم سياست امپرياليستی در دوران انحطاط ]سرمايه داری[ اجتناب کند".

طبقه در مقابل طبقه به جای "ملت در مقابل ملت"
"تقريبا در درون ھر "ملت سرکوب شده" " ،اقليت سرکوب شدۀ کوچکتری" وجود دارد که بدنبال
رسيدن به استقالل است  ،آلمانی ھا و اسلوھا در سر زمين چک  ،ليتوانی ھا و روتن ير ھا در
٦
لھستان و غيره "...
واقعيت اين است که بجز ظلم و ستم طبقاتی بخشی از گروھھای مردمی ستم مضاعفی را در
مقايسه با ديگران مردمان تجربه می کنند يا برايشان روا می شود .سرمايه سعی می کند از اين
مسئله بھره برداری کند و گروھھای کوچک مردمی را به عنوان گوشت دم توپ در رقابتھا و
ماجراجويی ھای خود مورد استفاده قرار ميدھد .سياه عليه سفيد  ،آسيايی ھا در مقابل اروپائی ھا ،
اسپانيائی ھا در برابر آمريکائی ھا و غيره .اما در مقابل اين  ،و ھر چه رنگ پوست ما باشد يا به
چه زبانی صحبت کنيم  ،ما يک ويژگی مشترک داريم و آن اينکه به طبقه کارگر تعلق داريم و
ملت برای ما بيگانه است .بنابراين با صدای بلند اعالم می کنيم  ،طبقه در مقابل طبقه به جای
"ملت در مقابل ملت" .کوتاه سخن  ،ناسيوناليسم يک سم کشنده برای مبارزۀ طبقاتی است.
مبارزۀ مستقل طبقۀ کارگر )مبارزۀ طبقاتی يا جنگ طبقاتی( در سطح بين المللی )از افريقا تا اروپا
 ،از آسيا تا قارۀ آمريکا( تنھا آلترناتيو برای طبقه کارگر است.
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"برای اولين بار آموزه ھای کامال علمی برای ھدايت پرولتاريا و مسائل آن درخشيد .قبال ھر
کشوری خودش انواع فرقه ھا  ،مدارس و موعظه ھای آرمانگرا را تجربه کرده بود؛ در حال
حاضر بر اساس تئوری انترناسيوناليستی و يک شکل  ،که در آن ھمۀ کشورھا مثل تارھائی در
يک شبکه ھماھنگ شده اند  ،عمل می کند .درسھای مارکسيستی برای طبقۀ کارگر در ھمۀ
کشورھای دنيا مفھوم يک قطب نما داشته است تا با کمک آن خودش را در حوادث پر تالطم
امروزی جھت گيری کند  ،در آن صبورانه و سازش ناپذير تاکتيکھای آسان جنگ را رھا کرده تا
٧
بسوی ھدف نھائی جھت گيری کند".
ھمانطوری که بورژوازی يک طبقه در سطح بين المللی است  ،طبقۀ کارگر نيز يک طبقه بين
المللی است .بنابراين انترناسيونال کارگری تشکيل ميشود تا مبارزۀ طبقۀ کارگر را در سطح بين
المللی ھدايت کند .بعد از خيانت انترناسيونال دوم به مواضع پرولتری روزا لوکزامبورگ بر
اھميت ايجاد انترناسيونال جديد که مبارزات کارگران را در ھمۀ کشورھا ھدايت کند تاکيد ميکرد.
"بعد از خيانتی که رھبران احزاب سوسياليستی کشورھای پيشرفته در مقابل اھداف و منافع طبقۀ
کارگر مرتکب شدند و بعد از عقب نشينی آنھا از سياست پرولتری انترناسيوناليستی به ]سياست[
امپرياليسم بورژوائی  ،برای سوسياليسم در اولويت است تا انترناسيونال کارگری جديدی را تاسيس
کند که وظيفۀ آن رھبری و ھماھنگی اقدامات رزمی انقالبی عليه امپرياليسم در تمامی کشورھا
٨
است".
ھدف نھائی ما جامعۀ بدون طبقات است .در يک جامعۀ بدون طبقه استثمار انسان از انسان منسوخ
می شود  ،ظلم و ستم از گروھھای قومی کوچکتر مفھومی نخواھد داشت  ،بلکه رشد آزادانۀ ھر
گروه مردمی شرط رشد ھمۀ گروھھای مردمی خواھد بود.
"به جای جامعۀ کھن بورژوازی  ،با طبقات و تناقضات طبق اتی اش  ،اجتماعی از افراد پديد می آيد
٩
که در آن تکامل آزادانۀ ھر فرد شرط تکامل آزادانۀ ھمگان است".

زنده باد مبارزۀ طبقاتی!
م جھانگيری
 ١٣آذر ١٣٨٩
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يادداشت ھا:
 ١بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل ھشتم
 ٢منبع باال فصل ھفتم
 ٣رھنمودھائی برای انجام وظايف سوسيال دمکراسی بين المللی – روزا لوکزامبورگ
 ٤انقالب جھانی شماره ٤١
 ٥پالتفرم ومانيفست جريان کمونيست بين المللی
 ٦در رابطه با مسئله ملی  -روزا لوکزامبورگ
 ٧بحران سوسيال دمکراسی – روزا لوکزامبورگ – فصل اول
 ٨رھنمودھائی برای انجام وظايف سوسيال دمکراسی بين المللی – روزا لوکزامبورگ
 ٩مانيفست حزب کمونيست – ﺻفحۀ ٦٩
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