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منبعhttp://moskva-vkpb.ru/:
»لنينيسم ،يعنی مارکسيسم دوران امپرياليسم و انقالبات پرولتری .بعبارت
دقيقتر :لنينيسم يعنی نظريه و بطور کلی تاکتيک انقالب پرولتری ،با خصوصيت
بارز نظريه و تاکتيک ديکتاتوری پرولتاريا«.
ی .و .استالين

والديمير ايليچ لنين )اوليانوف( ،نابغه بشری ،رھبر زحمتکشان جھان ،بنيانگذار و رھبر حزب
سوسيال -دمکرات کارگران روسيه)ح .س .د .ک ،(.حزب کمونيست بلشويکھای انقالبی ،حزب
پيشآھنگ ،رھبر انقالب کبير سوسياليستی اکتبر ،بنيانگذار اولين کشور کثيرالملله کارگران و
دھقانان در جھان -اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ،در  ٢٢آوريل سال  ١٨٧٠ديده به جھان
گشود)دوم ارديبھشت  ١٢٤٩ھجری شمسی .م.(.
و .ای .لنين يکی از متفکران برجسته ای بود که ،تاريخ ھمه قرون و اعصار متمادی بشری به
دنيا ارزانی داشت .فيلسوف بزرگ ،اقتصاددان ،تاريخدان دقيق ،آگاه به علوم طبيعی و فرھنگ
شناس ،صاحب ذوق و قريحه ادبی فوق العاده ،انسانی با قدرت پيش بينی پيامبرگونه ،با شعور بی
نظير و دارای توانائی نادر در تشخيص حوادث و تحليل آنھا.
تاريخ تمدن بشری ھيچ انسان ديگری را بياد ندارد که به اندازه لنين چنين تأثير عظيمی بر
سرنوشت خلقھا و روند تاريخ جھانی گذاشته باشد .شخصيت نابغه ای متفکر را آثار متعدد او که
بلحاظ وسعت انتشار جايگاه دوم را پس از انجيل در طول بيش از دو ھزار سال نشر مداوم آن
احراز می کند ،نشان می دھد .ھر چند که دھه ھای زيادی از زمان فعاليتھای انقالبی پرشور
والديمير ايليچ می گذرد ،آثار تئوريک داھيانه و غنی او تا امروز ھم مھمترين منبع دانشھای بنيادی
و پاسخھای علمی به مبرمترين مسائل سياسی و عملی امروز و فردا بحساب می آيد.
لنين ،امروز ھم بعنوان دانشمند نابغه ،محقق برجسته و در عين حال ،بعنوان يک رھبر انقالبی
در پيشاپيش توده ھا در حرکت است.
لنين ،نابغه انقالب ،استراتژی آن و استاد ماھر رھبری انقالب بود .در حادترين پيکارھای طبقاتی
دوران جديد ،دوران امپرياليسم و انقالبھای پرولتری ،لنين در پيشاپيش توده ھای خلق ،به نيروی
پايان ناپذير آنھا عميقا َ ً◌ باور داشت .او ،بھتر از ھر کس ديگری می توانست وظيفه اصلی را تعيين
نموده ،بطور فشرده و روشن تنظيم کند و با تکيه بر توان حزب و دولت ،بر روی انجام آن تمرکز
نمايد.
لنين فعاليتھای انقالبی خود را بر شالوده مارکسيسم استوار ساخت ،ھر کسی را که در حرف خود
را مارکسيست می ناميد ،بيرحمانه افشاء می کرد و عمالَ ً◌ او را اصالح می کرد .والديمير لنين،
مارکسيسم را از ھر گونه انحرافات اپورتونيستی پاک کرد و نظريه مارکسيستی را با نظريات و
استنتاجھای نوين غنا بخشيد ،با بھره گيری از تجارب دوران جديد ،بر اندوخته ھای فکری
مارکسيسم افزود ،رشديافتگی مارکسيسم را تأمين کرد و آن را به جايگاه نوينی ارتقاء داد.
استواری ايدئولوژيکی و اصوليت عالی ،سازش ناپذيری با اپورتونيسم و رد مصالحه با آن ،وجه
تمايز لنين بود .لنين می گفت» :يگانه سياست درست يعنی سياست اصولی« .لنين با دفاع از
اصول مارکسيسم و بدون ھراس از شنا بر خالف جريان ،در مقابل اشخاصی که مارکسيسم را
تغيير می دادند ،قاطعانه می ايستاد .مبارزه اصولی والديمير ايليچ لنين برای تثبيت اصول
مارکسيسم در جنبش کارگری ،خط سرخی است که در سراسر تاريخ سوسيال -دمکراسی روس و
جنبش جھانی کمونيستی ادامه می يابد .والديمير ايليچ لنين ،با موضعگيری برعليه »ستونھای«
سوسيال -دمکراسی روس و انترناسيونال دوم ،عليرغم اينکه بارھا در اقليت می ماند ،عميقا َ ً◌ به

پيروزی مارکسيسم باور داشت .او می گفت» :اين فاجعه نيست .زيرا ،تنھا موضع درست ،موضع
بلشويکھاست و در اقليت ماندن ما ،ما را به ميليونھا تبديل خواھد کرد«.
والديمير ايليچ لنين ،ضمن دفاع از صحت مارکسيسم ،در عين حال ،در مقابل انجماد فکری
قاطعانه موضع می گرفت و تأکيد می کرد که مارکسيسم دگم نيست ،بلکه راھنمای عمل است .لنين
با دعوت به درک ماھيت مارکسيسم و توانائی کاربست اصول عام مارکسيسم در تجزيه و تحليل
شرايط مشخص تاريخی ،می گفت» :مارکسيسم عبارت است از توانائی تعيين اينکه کاربست کدام
سياست در اين و يا آن شرايط ضروری است«.
ويژگی لنينيسم ،روحيه انقالبی و مبارزاتی آن است و آن ثمره انقالب پرولتری بود که در جريان
پيکار شديد با اپورتونيسم ،يعنی ،شرط الزم برای پيروزی بر سرمايه داری تحکيم يافت .لنين می
گفت» :ھمه مبارزه حزب ما )و بطور کلی جنبش کارگری اروپا( بايد بر عليه اپورتونيسم معطوف
شود .اين ،يک جريان سياسی نيست؛ يک گرايش نيست؛ اين )اپورتونيسم( ،اکنون به سالح
سازمانيافته بورژوازی در درون جنبش کارگری تبديل شده است« )مجموعه کامل آثار ،جلد ،٤٩
ص.(١٠٧ -١٠٦ .
دقيقاَ ً◌ والديمير ايليچ لنين جنبش کمونيستی )در آن دوره -سوسيال دمکراسی( را به مسير مبارزه
انقالبی ھدايت کرد .ديگر احزاب پرولتری طراز نوين انقالبی نيز ھمين راه دشوار مبارزه
ايدئولوژيک -نظری با احزاب رنگارنگ اپورتونيستی ،مثل اکونوميستھا ،منشويکھا ،انحالل
طلبان ،تروتسکيستھا ،سوسيال -شوونيستھا و ديگر جريانات اپورتونيستی در جنبشھای کارگری و
کمونيستی روسيه را در جھان ھم طی کردند .بدون رھائی از زير تأثير اپورتونيسم ،نمی توان
ازحمايت توده ھای ميھن خود برخوردار شد و انقالب ظفرمند را به انجام رساند.
پيوند مستحکم بلشويکھا با جنبش کارگری ،با مبارزه طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش برای
آزاديھای اجتماعی و ملی ،عامل تعيين کننده در پيروزی بر اپورتونيسم بود .لنين می گفت»:اگر می
خواھيم سوسياليست بمانيم ،وظيفه ماست ھر چه بيشتر به ميان توده ھا برويم .و اين است ھمه
مفھوم مبارزه با اپورتونيسم و کل مضمون اين مبارزه«)مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٣٠ص.
.(١٧٨
لنين در آثار برجسته خود مانند؛ »چه بايد کرد؟«» ،يک گام به پيش ،دو گام به پس«» ،دو
تاکتيک سوسيال -دمکراسی در انقالب دمکراتيک«» ،ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم«
) =Ampiryokritisismاصالت تجربه( و بسياری ديگر ،بنيانھای ايدئولوژيکی ،تشکيالتی،
تاکتيکی و نظری حزب مارکسيستی را تبيين کرد.
والديمير ايليچ لنين از احزاب کمونيست می خواست نه در حرف ،که در عمل ،پيشاھنگ توده ھا
باشند ،ھدايت مبارزات توده ای را بياموزند ،پيوندھای خود با توده ھا را تحکيم بخشند و مبارزه
آنھا برای احقاق حقوق خود را سازماندھی نمايند .او می نويسد» :خود را پيشآھنگ ،گردان پيشرو
ناميدن مشکل نيست .بايد چنان اقدام کرد که ھمه گردانھای ديگر ھم ببينند و مجبور شوند
اعتراف کنند که ما در پيشاپيش حرکت می کنيم«)مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٦ص.(٨٤ - ٨٣ .
والديمير ايليچ لنين می آموزد که حزب پرولتاريا بدون انظباط پوالدين ،نمی تواند در انقالب
پيروز شود» .حزب ،با وحدت سازمانی خود حزب شناخته می شود و ھر کسی که به اين انظباط
پايبند نباشد ،آن را رعايت نکند ،به تصميمات آن بی اعتنائی کند ،نمی تواند عضو حزب شمرده
شود .اين است اصل پايه ای« )مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٢٤ص» .(١٠٣ .وحدت بدون تشکيالت
ممکن نيست و تشکيالت بدون تبعيت اقليت از اکثريت ممکن نيست« )مجموعه کامل آثار ،جلد
 ،٢۵ص.(١٧٧ .
والديمير ايليچ لنين می نويسد که نظريه ديکتاتوری پرولتاريا ،مھمترين مسئله مارکسيسم است.
رھبران اپورتونيست انترناسيونال دوم ،مخالف سرنگونی انقالبی حاکميت بورژوازی بودند و به
تئوری فراروئی مسالمت آميز سرمايه داری به سوسياليسم اعتقاد داشتند .او در اثر مشھور خود
»دولت و انقالب« بر مبنای تعليمات مارکس و انگلس در مورد دولت ،ثابت می کند که» ،تغيير

دولت بورژوازی به دولت پرولتری ،بدون قھر انقالبی که در نتيجه آن ديکتاتوری پرولتاريا
برقرار می شود ،ممکن نيست« )مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٣٣ص» .(٢٢ .ھمه انقالبھای پيشين،
موجب تکامل ماشين دولتی شدند ،ولی ،بايد آن را در ھم شکست ،از ھم گسيخت .اين است مفھوم
کلی آموزش مارکسيسم در باره دولت« )ھمانجا ،صفحه  .(٢٨لنين تأکيد می کرد» :ماھيت آموزش
مارکسيسم در باره دولت را فقط کسی درک می کند و می فھمد که ديکتاتوری يک طبقه نه تنھا
بطور کلی برای ھر گونه جامعه طبقاتی ،نه فقط برای پرولتاريا که بورژوازی را به زير می کشد،
حتی برای يک دوره کامل تاريخی که سرمايه داری را از »جامعه بی طبقه« ،از »کمونيسم« جدا
می کند ،الزامی است« )ھمانجا ،صفحه  .(٣۵او تأکيد می کند» :حرکت بسوی تکامل ،يعنی،
بسوی کمونيسم ،از ديکتاتوری پرولتاريا می گذرد و از راه ديگری ھم نمی توان رفت .زيرا در
ھم شکستن مقاومت سرمايه داران -استثمارگران ،بکمک ھيچ کس و از ھيچ طريق ديگری
امکان پذير نيست« )ھمانجا ،صفحه .(٨٨
لنين ضمن انطباق مارکسيسم با شرايط تاريخی جديد ،از ارتقاء سرمايه داری به مرحله
امپرياليستی خود ،چنين نتيجه می گيرد که پيروزی انقالب سوسياليستی در اثر رشد ناھمگون
کشورھای امپرياليستی ،ابتدا در چند و يا حتی در يک کشور جداگانه امکان پذير است .اين استنتاج
را که لنين در آثار خود» ،در باره شعار اياالت متحده اروپا« و »برنامه نظامی انقالب پرولتری«
مستدل ساخت و اثبات کرد ،ارزشمندترين ارمغان ايدئولوژيکی -نظری بود که او بر گنجينه غنی
مارکسيسم -لنينيسم افزود و نقش بزرگی در فعاليت عملی حزب در دوره تدارک و انجام انقالب
سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروی ايفاء کرد.
تعاليم لنين در باره ضعيف ترين حلقه در زنجيره کشورھای امپرياليستی ،که پاره کردن آن می
تواند به ھمه حلقه ھای زنجير توسعه يابد ،مھمترين افزوده او به مسائل تاکتيکی مبارزه انقالبی
بود .روسيه در جريان جنگ جھانی اول به چنين حلقه ضعيف در زنجيره امپرياليسم تبديل شد.
روسيه زادگاه لنينيسم است .در جريان تمام حوادث ،طبقه کارگر روسيه در پيشاپيش مبارزان
نوسازی جھان به حرکت در آمد ،پيش از ھمه سرمايه داری را در ميھن خويش برانداخت و راه
آزادی از چنگال آن جانور وحشی ،سرمايه داری را که »زمين را بخون آغشت ،بشريت را بدامن
گرسنگی و توحش سوق داد و مثل ھر وحشی دھشتناک در آستانه مرگ گريزناپذير و عنقريب،
ديوانه وار حمله می کند ،به زحمتکشان ديگر کشورھا نشان داد« )مجموعه کامل آثار ،جلد ،٣٦
ص.(٤٧٨ .
حزب بلشويکھا زير رھبری والديمير ايليچ لنين راه پر افتخار شکل گيری خود را طی کرد و
نقش پيشآھنگی طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش روسيه تزاری کثيرالملله را بر عھده گرفت.
حزب لنينی با شرکت فعاالنه در کنار توده ھای پرولتری در دو انقالب ،انقالب سالھای -١٩٠۵
 ١٩٠٧و انقالب بورژوا -دمکراتيک فوريه سال  ١٩١٧روسيه ،تجارب ضروری مبارزات انقالبی
خود را غنا بخشيد .در فاصله فوريه تا اکتبر سال  ،١٩١٧حزب سوسيال -دمکرات سراسری
روسيه)بلشويک( به سرپرستی لنين با جلب توده ھا به سوی خود ،انقالب کبير سوسياليستی اکتبر
را که در اثر آن حاکميت بورژوازی و مالکان سرنگون و حاکميت شوراھای کارگران -دھقانان
)ديکتاتوری پرولتاريا( برقرار گرديد ،بسوی پيروزی رھبری نمود.
کارگران و دھقانان کشور شوراھا در زير رھبری حزب لنينی ،واحدھای ارتش سرخ کارگران-
دھقانان ضربات خردکننده ای بر ارتش طبقات استثمارگر ،زمينداران و سرمايه داران و ارتشھای
اشغالگر  ١٤کشور امپرياليستی وارد کردند .لنين تأکيد می نمود که ھيچ وقت نمی توان بر خلق ،بر
کارگران و دھقانان که به تجربه خود ماھيت حاکميت شوراھا را درک و احساس می کنند ،غلبه
کرد.
موقعيت نظامی -سياسی جمھوريھای شوروی ،در کوران جنگھای داخلی تحکيم يافت و
سازماندھی اقتصادی آنھا آغاز گرديد .در ماه دسامبر سال  ،١٩٢٢در اولين کنگره سراسری
شوراھا ،که در زير رھبری والديمير ايليچ لنين و يوسف استالين برگزار شد ،تشکيل اولين کشور

کثير الملله کارگری و دھقانی جھان -اتحاد جمھوريھای سوسياليستی شوروی اعالم شد .اتحاد
جمھوريھای سوسياليستی شوروی بر مبنای اصول لنينی سياست ملی ،بمفھوم برابری ھمه خلقھا و
ملتھا ،اتحاد داوطلبانه جمھوريھا ،حق تعيين سرنوشت تا جدائی کامل بنيان نھاده شد .با اين ھمه،
لنين ضمن تکيه بر تقدم مسائل طبقاتی بر مسائل ملی و ضرورت توجه به حق تعيين سرنوشت ملی
تا جدائی کامل از دولت کثيرالملله کارگری -دھقانی ،بر حرکت از مبداء منافع بنيادی طبقه کارگر
و توده ھای زحمتکش تأکيد می کرد.
پس از جنگ جھانی اول و ھفت سال جنگھای داخلی ،جمھوريھای جوان شوروی به ويرانه تبديل
شده بودند .بازسازی موفقيت آميز اقتصاد ملی و گذار به راه مسالمت آميز ساختمان سوسياليسم،
تحکيم وحدت بين طبقه کارگر شھری و دھقان زحمتکش روستا -منشاء ديکتاتوری پرولتاريا-
الزامی بود.
والديمير لنين اصول سياست اقتصادی جديد) (NEPرا تنظيم نمود و کنگره دھم حزب )سال
 (١٩٢١آن را تصويب کرد .لنين و حزب ،بسيار خوب درک می کردند که با اجرای سياست
اقتصادی جديد ،عناصر سرمايه داری جان می گيرند ولی ،حزب آگاھانه و با حفظ و اعمال نظارت
دولت ديکتاتوری پرولتاريا بر عرصه ھای استراتژيک ،بانکھا و تجارت خارجی ،به اين عقب
نشينی تن در دادند .بطوريکه بعد از يک سال ،در کنگره يازدھم حزب )سال  (١٩٢٢والديمير
ايليچ لنين اعالم کرد» :ما يک سال گذشت کرديم ،کافيست؛ عقب نشينی تمام شد ،زمان پيشروی
فرارسيده است«.
پس از بازسازی اقتصاد ملی و تحکيم رشته ھای پيوند ميان طبقه کارگر و دھقانان در مرحله اول
سياست اقتصادی جديد ،وظيفه مھم سازماندھی سازندگی سوسياليستی در برابر حزب قرار گرفت.
لنين در آخرين مقاالت و نوشتارھای خود برنامه عظيم تبديل اقتصاد عقب مانده روسيه به قدرت
پيشرو سوسياليستی را تنظيم کرد .لنين ،صنعتی کردن کشور و توسعه ھمه جانبه صنايع سنگين،
الکتروفيکاسيون ھمه عرصه ھای اقتصاد ملی ،تعاونی کردن کشاورزی در اوايل شروع
سوسياليستی و اجرای انقالب فرھنگی را بمثابه وظيفه اصلی حزب و مردم تعيين کرد .نظريه لنين
در باره اينکه روسيه از ھمه امکانات ضروری برای ساختن يک جامعه کامل سوسياليستی
برخوردار است ،اھميت فوق العاده ای در روند پيگير ساختمان سوسياليسم در ميھن ما داشت.
 ٢١ژانويه سال  ،١٩٢٤در پی بيماری سخت و طوالنی ،قلب والديمير ايليچ لنين از حرکت باز
ايستاد.
پس از مرگ والديمير ايليچ لنين ،ساختمان سوسياليسم را جانشين و شاگرد وفادارش ی .و.
استالين ،طبق برنامه تنظيمی او ادامه داد.
حزب کمونيست سراسری شوروی)بلشويک( در زير پرچم لنين و برھبری استالين ،صنعتی
کردن کشور ،تعاونی کردن کشاورزی و انقالب فرھنگی را تحقق بخشيد.
ساختمان سوسياليسم در جريان مبارزه شديد طبقاتی ،که لنين در باره سختی ھای سازندگی جامعه
نوين بسيار نوشته بود ،ادامه يافت .لنين تأکيد می کرد» :ديکتاتوری پرولتاريا ،يعنی مبارزه بی
امان ،خونين و بی خون ،خشن و مسالمت آميز ،نظامی و اقتصادی ،تربيتی و مديريتی برعليه
نيروھا و گرايشات جامعه کھنه« )مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٤١ص.(٢٧ .
در اواسط سالھای دھه سی ،سوسياليسم در کشور ما پيروز شد.
حق مالکيت بر ابزار و وسايل توليد لغو و دو شکل مالکيت جمعی؛ دولتی)ھمه خلقی( و تعاونی-
جمعی بر آنھا برسميت شناخته شد.
بقايای طبقات استثمارگر نيز لغو و به استثمار انسان از انسان پايان داده شد.
بيسوادی عمومی از ميان رفت؛ نظام آموزشی ،علم و فرھنگ -بلحاظ شکل ،ملی و بلحاظ محتوا،
سوسياليستی ،با موفقيت توسعه يافت.
به نابرابريھای ملی پايان داده شد و دوستی و برادری خلقھای اتحاد جمھوريھای سوسياليستی
شوروی تحکيم يافت.

اتحاد شوروی از نظر توان اقتصادی خود به جايگاه دوم در جھان و جايگاه اول در اروپا ارتقاء
يافت.
دستاوردھای خلقھای اتحاد شوروی در پنجم دسامبر سال  ١٩٣٦در قانون اساسی سوسياليسم
پيروز -قانون اساسی استالينی انعکاس يافت.
اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی ،پيشروترين ساختار اجتماعی ،وحدت خلل ناپذير حزب و
مردم ،دوستی و برادری خلقھای اتحاد شوروی ،وحدت جبھه و پشت جبھه ،قھرمانی ھای جمعی
ارتشيان اتحاد شوروی در جبھه ھا و پارتيزانھا در پشت جبھه دشمن ،برتری علوم نظامی اتحاد
شوروی بر مکتب نظامی پرتعريف پروس ،مھمترين عوامل پيروزی خلقھای اتحاد شوروی در
جنگ کبير ميھنی بر فاشيسم آلمان بودند .نقش رھبری حزب کمونيست اتحاد شوروی)بلشويک( و
در رأس آن ،يوسف ويساريونويچ استالين ،عامل تعيين کننده در اين پيروزی عظيم بود.
کشور ما ضمن دفاع از دستاوردھای سوسياليسم و آزادی خلقھای اروپا از بردگی فاشيسم ،در
کوتاھترين مدت زخمھای ناشی از جنگ را التيام بخشيد و با جديت در راه پيشروی به سوی قله
ھای نوين رشد اجتماعی -اقتصادی گام نھاد و افق گذار تدريجی به سوی ايجاد جامعه کمونيستی را
روشن ساخت.
درھم کوبيدن فاشيسم و ميليتاريسم ژاپن زمينه مساعدی برای پيروزی انقالبھای دمکراتيک -ملی
در کشورھای اروپای شرقی و ھمچنين ،انقالبھای رھائيبخش ملی در کره ،چين ،ويتنام و الئوس
فراھم ساخت .در سالھای پايانی دھه پنجاه ،انقالب کوبا به پيروزی رسيد .نظام توانمند سوسياليستی
تشکيل يافت و با گسترش و تحکيم حوزه تأثير خود در جھان ،عرصه نفوذ امپرياليسم را تنگتر
ساخت و راه آزادی از بردگی امپرياليسم ،آزادی از قيد و بند ستم و استثمار را به خلقھای جھان
نشان داد.
شکست موقتی سوسياليسم در اتحاد شوروی ،کشورھای اروپای شرقی و تجزيه جمھوريھای
متحد سوسياليستی شوروی موجب تقسيم مجدد نيروھا در جھان به نفع امپرياليسم و ارتجاع گرديد.
نظم پس از جنگ جھان ،در ھم ريخت .نيروھای ارتجاعی و نظامی در سيمای آمريکا ،بمثابه تنھا
ابرقدرت و متحدان آن در پيمان ناتو ،از نو در پيش صحنه تاريخ پديدار شدند .ارتجاع امپرياليستی
غالب آمد .نظريه پردازان امپرياليسم از پيروزی قطعی بر کمونيسم که آنھا سعی کردند بعنوان
زيگزاگ تاريخ تعريف کنند ،زياده از حد سخنھا گفتند.
اما قوانين تاريخ بيرحم اند.
بحران جھانی مالی -اقتصادی کنونی ،ناپايداری نظام امپرياليستی و جنبه ھای متناقض آن را
برمال ساخت .در »مانيفست حزب کمونيست« ،اولين اثر علمی مارکسيسم ،کارل مارکس و
وفريدريک انگلس تناقضات بين نيروھای مولده معاصر و مناسبات توليدی موجود بورژوازی را
که مانع تکامل نيروھای مولده ھستند ،نشان دادند .در نتيجه ،بحران که »بطور متناوب بروز می
کند ،رفته -رفته موجوديت ھمه جامعه بورژوائی را پشت عالمت سؤال ھر چه بزرگتر قرار می
دھد«.
اھميت اثر ارزشمند لنين »امپرياليسم بمثابه باالترين مرحله سرمايه داری« ھيچگاه مثل امروز
روشن نبوده است .او در اين اثر ،چگونگی رشد سرمايه داری به مرحله امپرياليستی را مورد
تجزيه و تحليل قرار داده و خصلتھای اصلی آن را ترسيم کرده است:
»امپرياليسم بمعنی آن مرحله از رشد سرمايه داری است که در آن سلطه انحصارات و اقتصاد
مالی ،اھميت بزرگی در صدور سرمايه کسب کرد ،تقسيم جھان بين تراستھا آغاز شد و کشورھای
بزرگ امپرياليستی تقسيم تمام جھان را به پايان رساندند«)مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٢٧ص.
.(٣٨٧
»امپرياليسم بنا به ماھيت اقتصادی خود ،بمعنی سرمايه داری انحصاری است«)ھمانجا ،ص.
 ،(٤٢٠اما »ويزگيھای سياسی امپرياليسم عبارت است از ارتجاع در تمام خطوط و تشديد ستم
ملی در ھمپيوندی با استبداد سرمايه اليگارشی و پايان دادن به رقابت آزاد« )ھمانجا ،ص.(٤٠٨ .

»سرمايه داری به سيستم جھانی ستم استعماری و به مشت کوبنده مالی کشورھای »پيشرو«
برعليه اکثريت عظيم ساکنان زمين فراروئيد« )ھمانجا ،ص.(٣٠۵ .
والديمير ايليچ لنين ثابت می کند که نبردھا برای تقسيم و تقسيم مجدد جھان و جنگھا ،عالئم
مشخصه انکار ناپذير امپرياليسم ھستند .او تأکيد می کند ،که اتحادھا بين کشورھای امپرياليستی،
صرفنظر از اينکه به چه شکلی صورت گرفته باشد ،جنگھا را »تدارک می بينند« و به سھم خود
از جنگھا حاصل می شوند ،با ايجاد تغييراتی در شکل مسالمت آميز و يا غيرمسالمت آميز مبارزه
بر اساس يکی و به ھمان سبب مناسبات بين امپرياليستی و روابط متقابل اقتصاد و سياست جھانی،
ھمديگر را موجب می شوند )ھمانجا ،ص.(٤١٨ -٤١٧ .
والديمير لنين استدالل می کند که انحصارات يعنی » ،گذار از سرمايه داری به مرحله باالتر
ساختار اجتماعی -اقتصادی«)ھمانجا ،ص .(٤٢١-٤٢٠ .انحصار منجر به تمرکز عظيم توليد و
سازماندھی منظم آن در چھارچوب کمپانی ھای انحصاری جداگانه در مقياس جھانی منجر می
گردد.
»امپرياليسم بمعنی آغاز انقالب اجتماعی پرولتارياست«) ھمانجا ،ص.(٣٠٨.
امپرياليسم بشريت را با خطر نابودی مواجه ساخته است .سوسياليسم ،تنھا راه رھائی از اين
خطر است» .در خارج از سوسياليسم ،بشريت نمی تواند از جنگھا ،از گرسنگی ،از ھالکت
ميليونھا و ميليونھا انسان رھائی يابد«) مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٣١ص.(١٣٠ .
حوادث قرن بيستم ،تحليل لنين در باره امپرياليسم را کامال به اثبات رساند.
لنييسم -يعنی نظريه جھانشمول انترناسيوناليستی ،يعنی متدولوژی تئوری و اقدام انقالبی در
مبارزه پرولتاريا برعليه استبداد امپرياليستی ،پيکار در راه شکستن سيستم دولتی امپرياليسم گنديده،
غيرانسانی و ميليتاريزه شده؛ يعنی مبارزه در راه پيروزی ديکتاتوری پرولتاريا و برقراری
سوسياليسم در سراسر جھان.
رستاخيز جنبش جھانی کمونيستی ،رھائی از اپورتونيسم کنونی و خروج از وضعيت بحرانی
عميق ،تحکيم رابطه جنبش جھانی کمونيستی با طبقه کارگر و ھمه زحمتکشان ،ارتقاء مجدد آن به
مقام پيشآھنگی در سياست جھانی ،تقويت طبقه کارگر جھانی بعنوان عمده ترين نيروی انقالبی
معاصر ،فقط با تکيه بر لنينسم و بلشويسم امکان پذير است.
رشد نيروھای مولده کنونی زمينه ھای مادی -تکنيکی نظام کمونيستی آينده را فراھم ساخته است.
و ،صرفنظر از تالشھای امپرياليسم ھار ،واقعيتھای عينی از نزديک شدن آن به پايان راه خود
گواھی می دھند.
امواج اعتراضات مردمی برعليه سياستھای اشغالگرانه اياالت متحده آمريکا و پيمان ناتو در
سراسر جھان ھر روز ابعاد تازه ای بخود می گيرد.
جنبش کارگری ،بمثابه گورکن امپرياليسم جھانی ،دو باره بر می خيزد.
»کارگران آھسته ولی پيوسته با کمونيستھا ،با بلشويکھا و با تاکتيک ،به سوی انقالب
پرولتری ،که تنھا آن قادر است بشريت و تمدن بشری از خطر نابودی برھاند ،پيش می روند«
)مجموعه کامل آثار ،جلد  ،٣٧ص.(٦٤ .
موج سوم انقالبات پرولتری که بی ترديد به موجوديت امپرياليسم پوسيده و طفيلی در روی زمين
پايان خواھد داد ،با شدت آغاز می شود.
والديمير ايليچ لنين» :بلشويسم جھانی بر بورژوازی جھانی پيروز خواھد شد«.
حزب کمونيست سراسری اتحاد شوروی)بلشويک(
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