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بخش اول
کشف دوباره لنين
آيا می توان ھنوز ھم از امپرياليسم سخن راند؟
•چندی پيش کتاب پرفروشی بقلم دو نويسنده منتشر می شود ،که با اشاره به جنبش
کمونيستی ،پايان امپرياليسم را اعالم می کند.
•بنظر حضرات ،ديگر دوران مرزھای ملی و دولتی و اختالفات ميان دول بزرگ سپری شده
و لذا دنيا در امپراطوری واحدی گرد آمده است و اوضاع کنونی با اوضاعی که لنين در زمان
خود بررسی و تجزيه و تحليل می کرده ،از زمين تا آسمان فرق دارد.
•لنين در بررسی مسأله امپرياليسم به کتاب انگليسی ژرف ھوبسن در باره امپرياليسم اشاره
می کند ،که در سال  ١٩٠٢از چاپ خارج شده بود.
•ھنوز يورش متحد »ملل متمدن« که دو سال پيش »قيام بوکس بازھا« را در چين بطرز
خونينی سرکوب کرده بود ،از يادھا نرفته بود.
•اگرچه اين قتل عام روی بربرھا را سپيد می کرد ،از سوی ايدئولوگ ھا )نظريه پردازان( و
بخش وسيعی از مردم کشورھای غربی به عنوان »تحقق رؤيای سياستمداران آرمانگرا و
دول متحد جھان متمدن« جشن گرفته می شود.
قيام بوکسبازھا ) ١٩٠٠ـ (١٩٠١
جنبش بوکسبازان عليه دول متحده )آلمان ،فرانسه ،بريتانيای کبير ،ايتاليا ،ژاپن ،اطريش ـ
مجارستان ،روسيه و اياالت متحده آمريکا( وارد جنگ شد و بيرحمانه سرکوب شد.
•آيا اين عمليات ،ھمه قدرت ھای بزرگ سابق را متحد نکرده بود؟
•نيازی به يادآوری نيست ،که پس از مدت کوتاھی ،ھمآغوشی بين المللی سرمايه جای خود
را به قتل عام جھانی جنگ جھانی اول می دھد.
•بايد به اين نکته مھم توجه داشت ،که سر و کله مقوله امپرياليسم در وھله اول )با توجه به
تناسب نيروھا و اوضاع و احوال جاری بطور ناگھانی و يا آھسته آھسته و بی سرو صدا( در
رابطه با اختالفات ميان قدرت ھای بزرگ پيدا نمی شود ،بلکه قبل از ھمه امپرياليسم برای
برآوردن خواست ديگری به ميدان می آيد.
•وقتی تئودور روزولت ،در سال  ١٩٠٤عمليات استعماری را به عنوان »عمليات پليسی بين
المللی« مورد تعريف و تمجيد قرار می دھد ،که گويا بوسيله مجموعه »جوامع متمدن«
اعمال می شود ،در ھمين زمان کسانی ديگر از امپرياليسم سخن می رانند و واقعيت وحشت
انگيز جنگ ،کشتار عمومی ،ستم و سرکوب ملی و چپاول اقتصادی را که در حق خلق ھای

مستعمرات و نيمه مستعمرات اعمال می شود ،مورد لعن و نفرين قرار می دھند.
•حوادثی که ھم اکنون در جھان رخ می دھد ،فقط بدين طريق قابل فھم و ھضم اند.
•انکار مقوله امپرياليسم ،يعنی قلمداد کردن جنگ ھای استعماری به عنوان »عمليات پليسی
بين المللی».
•ميشائيل ھاردت )که در ھمکاری با نگری کتاب پرفروش امپراطوری را سرھم بندی کرده
است( ،چندی پيش در توجيه جنگ عليه يوگوسالوی می نويسد:
« •ما بايد اقرار کنيم که اين جنگ نه عمليات امپرياليسم امريکا ،بلکه بيشتر عمليات بين
المللی )و حتی می توان گفت فراملتی( است ،که اھداف آن از سوی منافع ملی محدود اياالت
متحده امريکا ديکته نمی شوند ،بلکه قصد واقعی آن دفاع از حقوق بشر )و يا در حقيقت
حيات بشری( است».
•آدم ،بی اختيار ،به ياد نوشته ھای تئودور روزولت می افتد.
•اين لغزش ،منطق خاص خود را دارد.
•وقتی صحبت از يک امپراطوری و يا يک دولت جھانی است ،که قيم مجموعه بشريت تلقی
می شود ،طبيعی است که پليس خود را داشته باشد و »عمليات پليسی بين المللی« خود را
طبق معمول اجرا کند.
•عمليات پليسی می تواند ،موقع اجرا حداکثرش قدری سختگيرانه باشد و يا پليس مورد
نظر ،بی طرفی مطلق خود را نسبت به دو طرف دعوا فراموش کند ،که البته طبق قوانين
متداول بين المللی مورد انتقاد و بازخواست قرار می گيرد.
( •دادگاھھای کذائی در عراق و افغانستان عليه افسران و سربازان امريکائی می خواھند اين
منطق مورد بحث را به خورد مردم بدھند .مترجم(
•ولی اصوال نمی توان آن را زير عالمت سؤال قرار داد:
•يعنی نمی توان آن را محصول مناسبات سياسی و اجتماعی ئی شمرد ،که بر اساس قانون
»ھرکه زورش بيشتر حقش بيشتر« استوار شده است ،که براساس قلدری و ستمگری لگام
گسيخته که در ذات امپرياليسم نھفته است ،پايه ريزی شده است و برای کشورھائی که
خواھان حفظ شرف و استقالل خود ھستند ،تھديدی مھيب بشمار می آيد.
•ادعای اينکه دوران امپرياليسم ديگر سپری شده است ،يعنی وارد کردن ضربه ای ھولناک
برپيکر جنبش مبارزه برای صلح!
•بيھوده نيست ،که مقوله امپرياليسم امروز از سوی روشنفکران نامدار دستگاه بورژوازی

دوباره کشف می شود.
•روشنفکرانی که نسبت به آينده اوضاع بين المللی و به افزايش مداوم نقش محافل جنگ
طلب در اياالت متحده امريکا نگران اند.
•اينجا به ھيچ وجه صحبت بر سر يک مفھوم مجرد روشنفکرانه نيست.
•حتی سياستمداران درجه اول از قبيل سناتور امريکائی تد کندی و صدراعظم سابق آلمان
فدرال ھلموت اشميت با اشاره به دکترين جرج بوش ابائی ندارند که از امپرياليسم و تمايالت
امپرياليستی سخن بگويند.
•از اين روست که ما می توانيم بگوييم که ھرکس که )حتی در اردوگاه بورژوازی( عالقه
مند به صلح است و می خواھد به انبوھی از مسائل مبرم پاسخ گويد ،ناگزير به کشف دوباره
لنين می رسد:
•چرا شکست سوسياليسم نه به رفع تشنج بين المللی ،بلکه برعکس ،به تشديد آن منجر
شده است؟
•چرا بعد از پايان دوران جنگ سرد ،نه به دوران صلح ھميشگی ،که برندگان جنگ سرد
وعده می دادند ،بلکه به شعله ور شدن جنگ ھای بمراتب خونين تر منجر شده است ،جنگ
ھائی که برای شان پايانی متصور نيست؟
بخش دوم
ليست من درآوردی عجيب و غريب
•اگر از مقوله امپرياليسم نمی توان صرفنظر کرد ،پس می توان پرسيد کدام کشورھا می
توانند امپرياليستی محسوب شوند؟
•بنظر مجله ماھانه چپ نما )کونتروپيانو( مشخصه اوضاع بين المللی کنونی ،عبارت است
از رقابت ميان امپرياليسم اروپا که به عنوان قطبی در حال تشکيل است ،با قطب ھای
امپرياليستی ديگر )امريکا ،ژاپن و چين(.
•اين نوع بررسی و اين ليست من درآوردی بسيار سؤال برانگيز است:
•چرا اسم روسيه در اين ليست نيست ،که کماکان از لحاظ ميزان تسليحات ھسته ای بعد از
اياالت متحده امريکا در مقام دوم قرار دارد؟
•چرا اسم ھندوستان در اين ليست نيست؟
•شکی نيست که »توليد ناخالص ملی« ھند کمتر از چين است ،ولی ميزان بودجه نظامی ھند
بمراتب بيشتر از چين است ،اگر به روايات دايره المعارف بريتانيکا از سال  ٢٠٠٢باور کنيم.
•ھند در ھرصورت يک قدرت اتمی است و سياست قدرت طلبانه خودخواھانه ای را تعقيب
می کند.
•دخالت ھند در امور سريالنکا از  ١٩٨٧تا  ١٩٩٠چندين برابر شده است.
•ھند نيروی دريائی عظيمی دراختيار دارد ،که قدرتش را حتی در خيابان ھای ماالکا به

نمايش می گذارد.
•و ھمه اين تشبثات با يک ايدئولوژی ھمراھی می شود ،که از برتری » نژاد آريا« و
»سيطره ھندی« تجليل می کند.
•ھمين ايدئولوژی ،رژيم وجپائی را بر آن داشت ،که ھنگام تصويب قانون ضداسالمی ،يک و
يا حتی ھر دو چشم خود را ببندد و بسبب تمايالت »اسالم ستيز »و »آنتی سميتيسم
ضدعربی« ،پيوندھای روزبروز محکمتری با اياالت متحده امريکا و اسرائيل ببندد.
•آيا با روی کار آمدن حزب کنگره ھند تغييراتی در اين تمايالت ممکن خواھد شد؟
•چرا در اين ليست نام کشوری مانند برزيل نيست؟
•در آمد سرانه برزيل حدودا  ٥برابر چين است و کم نيستند کسانی که از تمايالت اين کشور
بزرگ امريکای التين ،برای دست يافتن به قدرت ھسته ای سخن می رانند.
•اگر »توليد ناخالص ملی« برزيل را مالک قرار دھيم ،از چين فاصله می گيرد ،ولی اين
فاصله برزيل ،در مقايسه آن با اياالت متحده امريکا ،ژاپن ،اتحاديه اروپا و حتی خود آلمان
فدرال نيز صادق است.
•مقاله مندرج در مجله ايتاليائی )کونتروپيانو( به سؤاالت ياد شده بطور غيرمستقيم پاسخ
می دھد ،وقتی از رقابت ميان قوی ترين قدرت ھای اقتصادی و قطب ھای امپرياليستی سخن
می گويد.
•پس بنظر حضرات ،قطب امپرياليستی ،مترادف است با قدرت اقتصادی يعنی »توليد
ناخالص ملی».
•اگر اينطور است ،پس برای تنظيم ليست قطب ھای امپرياليستی ،تنظيم تابلوئی از
کشورھائی که باالترين »توليد ناخالص ملی« را دارند ،الزم بود و ليست حضرات در اين
صورت اصال عينی نيست و بيشتر دلبخواھی است.
•آدم سر در نمی آورد.
•چرا نام چين در اين ليست وارد شده و ليست با آن خاتمه يافته؟
•چرا ليست قبل از نوشتن نام چين خاتمه نيافته و چرا بعد از چين نام کشور ديگری درج
نشده است؟
•برخورد آماری به قضايا باعث کنار گذاشتن تاريخ ،سياست و ايدئولوژی می شود.
•ديگر کسی در باره آنھا وارد بحث نمی شود.
•تنھا چيزی که بحساب می آيد ،عبارت است از امپراطوری بی واسطه »توليد ناخالص
ملی« ،با نتايجی پارادوکسی!

•اگر توسعه اقتصادی چين متوقف می شد ،پس ديگر انگ کشور و يا قطب امپرياليستی
برپيشانی آن نمی خورد!
•ولی برزيل لوال ،برعکس بايد يک قطب امپرياليستی محسوب می شد ،اگر می توانست از
ھمآغوشی نواستعماری با آلکا خود را خالص کند و راه رشد اقتصادی مستقل درپيش گيرد.
•بدين طريق مھمترين کشورھای جھان سوم برسر دوراھی عجيب و غريبی قرار می گيرند:
•آنھا بايد نيمه مستعمره شوند و يا نيمه مستعمره بمانند ،وگرنه حضرات چپ نما آنھا را
قطب ھای امپرياليستی قلمداد خواھند کرد.
•پس اگر نمی خواھند ،تھمت امپرياليستی بودن بخورند ،يا بايد به شکست سياسی تن در
دھند و يا به ورشکستگی اقتصادی!
بخش سوم
نقش چين
•ما اما سعی خواھيم کرد که تاريخ ،سياسيت و ايدئولوژی را در نظر بگيريم.
•چين درآستانه جنگ ترياک ،جزو کشورھائی محسوب می شد ،که باالترين ميزان «توليد
ناخالص ملی« را دارند ،ولی عليرغم آن يک کشور امپرياليستی شمرده نمی شد و اين امر را
ستم ،سرکوب و تحقير ھولناک مردم اين کشور ،در عمل نشان داد.
•ولی امروز؟
•بياييد يک لحظه فراموش کنيم ،که در پھناورترين کشور آسيايی ،قدرت سياسی در انحصار
حزب کمونيست است ،که بنا بر اسناد رسمی موجود ،نه تنھا از سوسياليسم ،بلکه ھمچنين از
مارکس ،لنين و مائو دفاع می کند ،حزبی که تا ھمين چندی پيش درش به روی صاحبان
صنايع بسته بود و اعضای آن ھنوز ھم ) بنا بر گزارش روزنامه کارفرمايان ايتاليائی ال
سوله( عمدتا از کارگران ،دھقانان و بازنشستگان تشکيل می يابند.
•آری!
•بياييد ھمه اين حقايق را کنار بگذاريم و به موضوعی بپردازيم ،که دير يا زود برای کسانی
که نظرشان معطوف مارکس است ،مطرح خواھد شد:
•حزب کمونيستی که در يک کشور نيمه مستعمره و از نظر اقتصادی بسيار عقب مانده،
قدرت سياسی را بدست می گيرد ،آيا بايد در درجه اول به تقسيم ثروت نا چيزی که کشور در
اختيار دارد بپردازد )بدون آنکه از عھده حل واقعی مسأله گرسنگی بر آيد؟( و يا اينکه بايد
در مرحله اول به توسعه نيروھای مولده ھمت گمارد ،که شرط مھمی برای دفاع از استقالل
ملی و عدم وابستگی نيز ھست؟

•اما بياييد بحث خود را از فرضيه ای آغاز کنيم ،که گويا در چين برگشت به سرمايه داری
آغاز شده و ادامه دارد.
•آيا کشوری را که تمام ھم و غمش معطوف توسعه داخلی خويش است و تمام نيرويش را
بسيج کرده است ،تا ميزان »توليد ناخالص ملی« خود را در عرض بيست سال آينده ،به
چھار برابر آن افزايش دھد ،ھمانطور که در طی بيست سال گذشته انجام داده است ،می توان
امپرياليستی ناميد؟
•عالوه بر آن ،امپرياليسم دارای يک بعد ايدئولوژيکی است.
•ھمانطور که مثال در اياالت متحده امريکا بوضوح خودنمائی می کند:
•ملت امريکا »ملت برگزيده خدا« نام می گيرد ،که »بی نظير و بی ھمتا« ست و حق دارد،
)البته بفرمان خدائی که ابدا بی طرف نيست و طرفدار بی چون و چرای امريکا ست :مترجم(
در ھرگوشه جھان دست به مداخله بزند و »رسالت عظيم الھی »خود را اجرا کند.
•)مردم افغانستان و عراق ھم اکنون شب و روز درحال ارشاد اند و اندک اندک می فھمند که
يا بايد در جھنم آتش الھی امريکا و متحدينش خاکستر شوند و يا بايد به راه راست روی
آورند و به بردگی الشخورھا ی جھانی گردن نھند .مترجم(
•) ولی ايدئولوژی حزب کمونيست چين ،که در کنگره اخير نيز مطرح شد ،درست برعکس
اياالت متحده امريکا ،به ھمزيستی مسالمت آميز در سطح بين المللی و به برابرحقوقی کليه
دولت ھای جھان تأکيد دارد و ھمه نيروھای خود را فرا می خواند ،که برای حفظ ثبات داخلی
کشور خود و گسترش بھروزی و رفاه مردم )که يک پنجم جمعيت کره زمين را تشکيل می
دھد )بسيج شوند و ھمه تالش خود را بکار گيرند.
•تأکيد بر صلح و پيشرفت ،عناصر بنيادی يک پيگيری ايدئولوژيکی را تشکيل می دھند ،که
برای مثال می توان به سال ھای کنفرانس باندونگ اشاره کرد.
•انگار کشوری که ديرزمانی در رأس جنبش ھای رھائی بخش ملی قرار داشت ،يکشبه مسخ
شده ،بدون درد و ناله ،ماھيتش را تغيير داده و به يک قطب امپرياليستی مبدل گرديده است!
•اين را ديگر بقول تروتسکی می گويند:
•رفرميسم  ١٨٠درجه ای!
•از سوی ديگر ،آيا می شود ،مبارزه رھائی بخش ملی را که قابله جمھوری خلق چين بوده
است ،بطور قاطع تمام شده تلقی کرد؟
•اينجا سخن تنھا برسر تايوان نيست.
•پس از پيروزی اياالت متحده امريکا در جنگ سرد ،مرتب صداھائی بگوش می رسند ،که
سرنوشت مشابه با اتحاد جماھير شوروی و يا يوگوسالوی را برای جمھوری خلق چين

غيبگوئی ويا آرزو می کنند:
•کتاب پرفروشی که در سال  ١٩٩١در نيويورک بقلم فريدمن و لبھارد منتشر شده ،اعالم
می کند:
« •محتمل ترين سرنوشت برای چين تجزيه اين کشور است»!
•چھار سال بعد مجله ژئوپوليتيک ايتاليائی )اليمز( با اشاره به تمايالت محافل پرنفوذ
امريکائی و غربی می نويسد ،که تجزيه جمھوری خلق چين به تايوان ھای بيشمار در دستور
روز حضرات قرار دارد.
•در ھمين شماره مجله ،ژنرال آلپينی سابق و استاد ژئوپوليتيک فعلی ،خطاب به چينی ھا می
نويسد:
« •شما بھتر از ھمه می دانيد ،که پيشرفت سريع اقتصادی شما موجب رشک و ترس می
شود و کشورھای ديگر از اياالت متحده امريکا تا ژاپن و دول ھمسايه ھوای عدم ثبات داخلی
و تجزيه جمھوری خلق چين را در سر می پرورانند».
•پس از چھار سال ديگر ) (١٩٩٩و دوباره در ھمان مجله اليمز ،ژنرال ديگری به
متخصص ديگر امريکائی اشاره می کند ،که به دولت اياالت متحده امريکا توصيه کرده که
تجزيه آتی جمھوری خلق چين را بطور جدی تر و قاطعانه تر در پيش گيرد.
•اين گونه توصيه ھا سرگرمی ھای استادان دانشگاھی نيستند.
•درست در ھمان سال  ١٩٩٩سفارت جمھوری خلق چين در بلگراد بمباران می شود و يکی
از سران مھم دولت امريکا ،در رابطه با آن اعالم می کند ،که جمھوری خلق چين صرفا
بخاطر بزرگی اش مسأله ای است و خطری بالقوه برای ھمسايگانش محسوب می شود.
•ھدف اياالت متحده امريکا از برپا داشتن سيستم تدافع موشکی (که مورد حمايت ويژه جرج
بوش قرار دارد( ايجاد مشکل برای جمھوری خلق چين است:
•يا چين بايد از داشتن تسليحات ھسته ای صرفنظر کند )يعنی داوطلبانه خود را خلع سالح
نمايد و راه را برای زورگوئی واشنگتن ھموار سازد( و يا وارد مسابقه تسليحاتی مخرب
ازنظر اقتصادی و سياسی گردد )دور جديدی از قمار بزرگ که باعث خانه خرابی و فروپاشی
اتحاد شوروی شد).
•از اين رو )حتی اگر بطور دلبخواه به جمھوری خلق چين تھمت برگشت به سرمايه داری
بزنيم( تضاد اين کشور با اياالت متحده امريکا را نمی توان به عنوان رقابت ميان دو »قطب
امپرياليستی« قلمداد کرد.
•تأسف آور است ،اگر چپھا )!(مبارزه برای رھائی ملی و عدم وابستگی را تنھا وقتی
برسميت بشناسند و مورد حمايت قرار دھند که يا از موضع ضعف و يا تحت شرايط مشقت
بار صورت گيرد!

بخش چھارم
اتحاديه اروپا يک دولت واحد نيست!
•در رابطه با مناسبات ميان ابرقدرت امريکا و اتحاديه اروپا اغلب از تغيير تناسب قوای
اقتصادی ميان اين »دو قطب امپرياليستی« سخن رانده می شود.
•اما مقايسه دو قدرت اين چنين ناھمگون بی فايده است:
•اتحاديه اروپا عبارت از يک دولت واحد نيست!
•اگر به فرض ،ميان اياالت متحده امريکا و اروپا جنگ در گيرد ،انگلستان جانب کی را
خواھد گرفت؟
•ايتاليای برلسکونی جانبدار کدام خواھد بود؟
•آيا اتحاد سست آلمان ـ فرانسه در صورت روی کار آمدن دموکرات ـ مسيحی ھا در آلمان و
حزب سوسياليست )با پيوندھای عميق با اسرائيل( در فرانسه جان سالم بدر خواھد برد؟
•اکونوميسم يک بار ديگر اشتباه بودن خود را برمال می سازد!
•بگذاريد نگاھی به وضع کنونی بيندازيم که در آن مسابقه تسليحاتی صورت می گيرد:
•مخارج نظامی اياالت متحده امريکا به تنھايی در سال  ٢٠٠٣بيش از  ١٥تا  ٢٠برابر
مجموعه کشورھای اروپائی بوده است.
•برتری نظامی اياالت متحده امريکا غيرقابل سبقت گيری است و روزبه روز فزونی می
گيرد:
•بودجه اياالت متحده امريکا تنھا در عرصه توسعه و تحقيقات نظامی ،بيشتر از مجموعه
مخارج نظامی آلمان و انگلستان باھم است.
•مخارج دفاعی اياالت متحده امريکا دو برابر مخارج مجموعه کشورھای عضو ناتو )بدون
در نظر گرفتن اعضای جديد آن( است.
•در آثار لنين می خوانيم:
« •اگر تناسب قوا به نفع قدرت تازه پا و به ضرر قدرت برتر سابق تغيير کند ،ميان قدرت
ھای امپرياليستی جنگ در می گيرد».
•اين امر بويژه بطرز بارزی ديالک تيک شروع جنگ جھانی اول را تعيين می کند ،که آلمان
قوی تر شده بود و انگلستان )يعنی قدرت برتر سابق( ضعيف مانده بود.
•امروزه اما وضع بکلی از قرار ديگر است:
•در تغيير تناسب قوا شکی نيست ،ولی در برتری روزافزون اياالت متحده امريکا نيز
ھمينطور.

•درآستانه شروع جنگ جھانی اول ،اروپا به دو اردوگاه نظامی ـ ديپلوماتيک تقسيم شده بود
و کشورھای اين دو اردوگاه بودند که در ميدان جنگ رو در روی يکديگر ايستادند.
•امروز ما شاھد وجود يک پيمان )ناتو( واحد ھستيم که ھمچنان تحت فرمان اياالت متحده
امريکا ست و روز بروز تعداد اعضايش افزونتر می شود.
•درسال ھای قبل از  ١٩١٤انگلستان بارھا و بارھا نگرانی خود را نسبت به افزايش توان
نظامی آلمان ابراز داشت ،ولی امروز درست برعکس ،اياالت متحده امريکا متحدين اروپائی
خود را به سبب پايين بودن بودجه نظامی شان مورد سرزنش قرار می دھد.
•چون ممکن است که ديگر نتوانند در عمليات تنبيھی جھانی که واشنگتن می خواھد ،شرکت
کنند.
•اشاره به اختالف فعلی انگلستان و آلمان و کشف تشابه با شرايط آغاز جنگ جھانی اول
برای درک مناسبات بين المللی کنونی کمکی بما نمی کند.
•نبايد فراموش کرد که ھروضع مشخص ويژگی مطلق خود را دارد!
•شرايط بين المللی جنگ جھانی اول فصل ديگری از تاريخ بشری است که از لحاظ ديگری
قابل يادآوری است.
•درسال  ١٨١٤اختالفی بپايان رسيد ،که لندن و پاريس را حدود  ٢٥سال مشغول خود کرده
و حتی از مرزھای اروپا فراتر گذشته بود و بنظر شاھدان عينی يادآور نوعی جنگ جھانی
بود.
•لنين در سال  ١٩١٦نوشت:
« •پس از فروپاشی امپرياليسم ناپلئونی ،دوران سرکردگی بريتانيای کبير آغاز می شود که
ببرکت آن سياست استعماری خود را پيش می برد و نفوذ خود را در مقياس جھانی گسترش
می دھد.
•اين است »صلح صد ساله« معروف.
•البته در اين دوره نيز اختالفات و تشنجات زيادی ميان قدرت ھای بزرگ وجود داشته است،
بگذريم ازقتل عام ھای ھولناکی که در مستعمرات رخ داده اند.
•ولی واقعيت اين است که سرکردگی انگلستان تازه  ١٠٠سال پس از پيروزی انگلستان )در
سال  (١٨١٤خاتمه می يابد.
•اگر با زبان لنين سخن بگوييم:
« •نيم قرن پيش آلمان )اگر قدرت کاپيتاليستی آن را با انگلستان سابق مقايسه کنيم( کشوری
برابر با صفر بود».
•امروز تفاوت قدرت ميان ابرقدرت امريکا و بقيه کشورھا بمراتب بيشتر است.
•رشته کالم را بدست پاول کندی ،تاريخدان امريکائی بدھيم:
« •ارتش بريتانيای کبير از ارتش ھای اروپائی بمراتب کوچکتر بود و حتی نيروی دريائی آن
کشور قوی تر از نيروی دريائی مشترک کشورھای اروپائی که در درجه دوم و سوم قرار

داشتند ،نبود.
•ولی امروزه مجموعه نيروھای دريائی کليه کشورھای جھان نمی تواند خطری جدی برای
اياالت متحده امريکا باشد».
•و نبايد فراموش کرد که قدر قدرتی اياالت متحده امريکا در درياھا ،بعالوه کنترل آن کشور
برغنی ترين مناطق نفتخيز و گازخيز زمين ،امکاناتی در اختيار اين کشور می گذارد که برای
محروم کردن دشمنان بالقوه او از منابع انرژی کفايت می کند.
•از اين بابت ژاپن حتی در وضع بمراتب بدتری از اروپا قرار دارد.
•از اين رو بيھوده است ،که در آسمان دنبال ابر بگرديم که از احتمال رگبار نظامی در آينده
خبردھد و حاکی از جنگ ميان امريکا و اروپا و ژاپن در آينده باشد.
•تصور اينکه با ناپديد شدن اتحاد شوروی )کشوری که از سنگرھای انقالب اکتبر و از
کشتارگاه ھای جنگ جھانی اول پا به عرصه وجود نھاده بود )دنيا به سال ھای قبل از
 ١٩١٤برگشته است ،در بھترين حالت ابلھانه است!
بخش پنجم
يک امپراطوری غول آسا
•عالوه بر فروپاشی سيستم استعماری سنتی و پيدايش و فروپاشی کشورھا و احزاب
سوسياليستی ،دگرگونی ھای عميقی نيز در روابط ميان قدرت ھای بزرگ رخ داده است.
•جنگ امپرياليستی مورد نظر لنين که ميان قدرت ھای امپرياليستی در می گرفت ،ھدفش اين
بود که مناطق نفوذ بر اساس تناسب جديد قوای قدرت ھای امپرياليستی )که خود نتيجه رشد
ناموزون کشورھای نامبرده بود( از نو تعيين شوند.
•ولی امروز ما شاھد تالش آشکار اياالت متحده امريکا برای ايجاد يک دولت جھانی ھستيم
که بايد زير فرمان مطلق امريکا باشد.
•اين اما يک پديده کامال تازه ای است.
•ترديدی نيست که ھيتلر نيز در گذشته ،وقتی که خواب تسخير يکشبه اتحاد شوروی را می
ديد و متعاقب با آن تسليم بريتانيای کبير را پيشگويی می کرد ،که می بايست راه را برای
پيدايش اروپائی گوش بفرمان ھموار کند ،که حاضر باشد اياالت متحده امريکا را به شکست
و تسليم وادارد ،آرزوی سلطان بی رقيب جھان بودن را در سر می پروراند.
•ليکن اين يک توھم بيمارگونه گذرا بود و از ھمان آغاز بر پاھای چوبين ايستاده بود.
•امروز اما اياالت متحده امريکا با ناوھای جنگی و پايگاه ھای خود ھمه جا حضور دارد و

در سايه برتری فوق العاده نظامی خود با پر روئی و حق بجانبی روزافزون در ھرگوشه
جھان مداخله می کند ،تا خواست ھای خود را به خلق ھای ديگر تحميل کند.
•در فرھنگ امريکا مقايسه اياالت متحده امريکا با امپراطوری روم امری طبيعی و متداول
شده است:
•امپراطوری روم بار ديگر ،در آنسوی اقيانوس اطلس ،بدون محدوديت ھای زمانی و
جغرافيائی سابق تولد يافته است ،تا سيطره جاودان »ملتی بی ھمانند« و «برگزيده خدا« را
برنوع بشر برقرار سازد.
•)آدم بی اختيار ياد تعليمات دينی در مدارس ايران می افتد .مترجم(
•برای اينکه بتوان عليه اين ادعای ديوانه وار بپا خاست ،بايد آنرا مطلقا جدی گرفت:
•ھم سطح انگاشتن اياالت متحده امريکا با ديگر قدرت ھای بزرگ سرمايه داری خطائی
ھولناک است!
•آيا حق با کائوتسکی و نگری است که از »اولترا امپرياليسم« سخن می رانند؟
•آن دو در واقع بدين نظر مشترک رسيده اند ،که امپراطوری واحد کنونی و يا ظاھرا
تضادمند به درگيری ميان قطب ھای امپرياليستی خواھد انجاميد:
•بنظر آندو فقط وقتی می توان از امپرياليسم سخن راند که رقابت ميان قدرت ھای بزرگ
سرمايه داری بدرجه ای از حدت رسيده باشد ،که يک روياروئی مسلحانه حداقل امکان بالقوه
پيدا کند.
•اما شرايط واقعی از چيز ديگری حکايت می کند:
•در دوران جنگ سرد ،اياالت متحده امريکا توانسته بود ،کليه کشورھای سرمايه داری را
زير سرکردگی خود متحد کند.
•عليرغم اين امپرياليسم از ميان نرفته بود:
•درسال  ١٩٥٦اياالت متحده امريکا با استفاده از بحران کانال سوئز انگلستان و فرانسه را
از خاورميانه بيرون راند.
•انگلستان و فرانسه که خود را دربرابر »متحد« خود از آن سوی اقيانوس اطلس بسيار
ضعيف می ديدند ،بدون مقاومت جدی جا خالی کردند و بر يکی از مھمترين و سنتی ترين
مناطق نفوذ خود چشم پوشيدند.
•پس از خاتمه جنگ سرد ،تناسب قوا به نفع ھرچه بيشتر اياالت متحده امريکا تغيير يافت
ولی امپرياليسم کماکان از ميان نرفت.
•بلکه برعکس!
•استدالل لنين در برابر کائوتسکی امروز بيش از پيش معنی پيدا می کند:

•امپرياليسم به تابع کردن کشورھای کشاورزی و يا عقب مانده قناعت نمی کند ،تمايل آن به
سيطره جوئی می تواند حتی در قلب اروپا به شعله ور شدن تضادھای ملی دامن زند.
•ھمانطور که لنين در سال  ١٩١٦تشخيص می دھد ،در زمانی که ارتش ويلھلم دوم )آلمان(
پشت دروازه ھای پاريس صف آرائی کرده است و جنگ ظاھرا با پيروزی »ناپلئونی وار«
آلمان درحال خاتمه يافتن است ،سيطره جويان امروزی نيز به تغيير نقشه جغرافيائی بالکان و
خاورميانه قناعت نخواھند کرد.
•عالوه بر چين که بخاطر تاريخ و ايدئولوژی خود خاری در چشم قدرت ھای بزرگ سرمايه
داری است ،روسيه نيز در خطر تکه تکه شدن قرار دارد.
•حتی مناسبات سنتی بسيار مستحکم کشورھای سرمايه داری با ابرقدرت امريکا فقط
تاحدودی می تواند بکمک مقوله »رقابت ميان کشورھای امپرياليستی« قابل توضيح باشد.
•مثال ايتاليا را درنظر بگيريم:
•اياالت متحده امريکا می تواند ايتاليا را بکمک عوامل زيرين زير کنترل خود در آورد:
•با پايگاه ھای نظامی و ارتش مستقرخود در اين کشور ،که خارج از ميدان عمل دادگستری
ايتاليا عمل می کنند.
•با شبکه سرتاسری جاسوسی خود در اين کشور که ھم از شيوه ھای سنتی جاسوسی
استفاده می کند و ھم از عالی ترين تکنولوژی جاسوسی )اشه لون(
•با عمليات تروريستی
•با استراتژی تشنج فزائی که در لحظه مناسب ضربه خود را فرود می آورد
•با نفوذ اقتصادی عظيم خود
•با کاستی از سياستمداران که ازخائنين و خائن پروران پر است.
•درسال  ١٩٤٨که پيروزی نيروھای چپ در انتخابات ايتاليا ممکن بود ،سازمان سيا تجزيه
سيسيل و ساردين را از ايتاليا تدارک ديده بود.
•ديالک تيک عينی امپرياليسم آن را بر آن می دارد ،که تضادھای ملی را حتی در قلب اروپا
شعله ورسازد.
•ياد آوری بايد کرد که در رابطه با تأمل و مالحظات تعدادی از کشورھای اروپائی ،ھرقدر ھم
که مقاومت آنھا ضعيف و کمرنگ باشد ،اشتباه خواھد بود اگر آنھا را با جناح جنگ طلب
رسوا به يک چشم ببينيم:
•يعنی با محور تجاوز طلب امپرياليستی ـ اسرائيلی که بر آن است که نه فقط عراق ،بلکه
ھمچنين ايران ،سوريه و ليبی را به خاک و خون کشد و نابود سازد ،فلسطين که جای خود
دارد!

بخش ششم
تناسب قوای ايدئولوژيکی در مقياس جھانی
•تناسب قوای نظامی ،در مقياس بين المللی روشن است.
•ولی کوته بينانه خواھد بود اگر بعد ايدئولوژيکی مسأله را ناديده بگيريم.
•ھر قدرت بزرگ امپرياليستی ،برای گسترش پايگاه اجتماعی خويش و جلب اعتماد مردم
کشور و برای ايجاد ستون پنجمی در کشورھايی که تحت سلطه دارد و يا قصد تسخيرشان را
دارد ،به يک افسانه قابل قبول نياز دارد.
•او بايد بتواند خود را به عنوان رسولی برگزيده از سوی قدرتی ماورای بشری قلمداد کند
که مقاومت در برابرش ھم بيھوده است و ھم جنايتکارانه!
•يک شووينيست دوآتشه و پرنفوذ بنام ھاينريش فون ترايچکه درپايان قرن نوزدھم پس از
مشاھده موفقيت ھای آلمان ،درعرصه ھای اقتصادی ،سياسی و فرھنگی ،دست به غيبگوئی
زد که گويا قرن بيستم »قرن آلمانی« خواھد بود.
•او پس از باختن آبرو و حيثيت خود در کشور خويش ،تصميم گرفت که به امريکا مھاجرت
کند که مورد استقبال گرم امريکائی ھا قرار گرفت:
•اکنون شعار »قرن امريکائی« به شعار محافل »محافظه کاران نو« بدل شده است که دور
دکترين جرج بوش حلقه زده اند.
•اين شعار در فرھنگ سياسی امريکا نيز بخوبی جا افتاده است که گويا امريکا رسالتش،
بعھده گرفتن يک ھمچو نقش خارق العاده ای است.
•در جنگ جھانی اول ،کشورھای مخالف آلمان ويلھلمی ،مانند فرانسه ،انگلستان ،ايتاليا و
اياالت متحده امريکا زير لوای »مداخله دموکراتيک« و بداليل زيرين وارد کشتارگاه ھای
جنگ شدند:
•برای اشاعه دموکراسی در جھان ،جنگ الزم است!
•برای از بين بردن استبداد و خودکامگی در کشورھای نيمه قدرتمند جنگ اجتناب ناپذير
است!
•برای خاتمه دادن به خطر جنگ و تأمين صلح ھميشگی ،جنگ ضرورت دارد!
•اين شعار ايدئولوژيکی مشترک کشورھای غربی ضد آلمانی سابق ،اکنون شعار منحصر
بفرد اياالت متحده امريکا شده است:
•کشوری که حتی در زمان جفرسن در پی پيريزی يک »امپراطوری آزادی« بوده است.
•امپراطوری ئی که بشريت از آغاز خلقت تا کنون نظيرش را نديده باشد!

•کشوری که افتخار می کند ،که دنيا را نخست از فاشيسم ھيتلری و سپس ازاستبداد
کمونيستی نجات داده است و امروز جرج بوش می کوشد ،ملت امريکا را به عنوان »ملت
برگزيده خدا« و »سرمشق بی بديل مردم جھان« بخورد مردم دھد.
•ملتی که گويا وظيفه دارد »دموکراسی« و »بازار آزاد« را در سراسر جھان رواج دھد.
( •رواج دموکراسی و بازار آزاد بزور سرنيزه و توپ و تانک ،به بھای تخريب بی بازگشت
محيط زيست با پرتاب بمب ھای راديواکتيو و گرفتاری ساکنين مناطق جنگی و مناطق
ھمسايه به بيماری ھای بی نام و نشان و برای ميليونھا سال .مترجم)
•در تاريخ اروپا ،سردمداران نازی و فاشيسم افسانه ھا و ايدئولوژی ھای جنگی زيادی
رواج داده اند:
« •امپراطوری روم بارديگر به فرمان سرنوشت فراز آمده است»!
•موسولينی با اين شعار سينه سپر کرد و به توجيه جنگ تجاوزکارانه و جنايات ھولناک
فاشيست ھای ايتاليا پرداخت.
•اما اين ايدئولوژی امروز ديگر در ايتاليا خريداری ندارد.
•برعکس!
•حتی ارتجاعی ترين نيروھائی که به قلع و قمع دولت اجتماعگرا مشغولند ،اغلب از »روم
غارتگر« دم می زنند!
•افسانه موسولينی که در زادگاه او بيگانه و رسوا شده است ،ديری است که از فراز
اقيانوس اطلس گذشته و به امريکا رسيده است.
•سياست شناسان )پوليتولوگ ھا( و ايدئولوگ ھای )نظريه پردازان( حرفه ای بطور خستگی
ناپذيری می کوشند ،تا بخورد مردم بدھند ،که گويا امپراطوری روم در ھيأت اياالت متحده
امريکا در ابعادی غول آسا تولد يافته است.
( •توجيه جنايت در ردائی ازسفاھت! مترجم)
•رايش سوم ايدئولوژی خود را با الھام از سنت ھای نژادپرستانه امريکا سرھم بندی کرد:
•آلمان ھيتلری خود را به عنوان مدافع سينه چاک سفيد پوستان جھان و پيشاھنگ مقاومت
غرب در برابر بلشويک ھا از شرق ،که گويا اروپا و کال فرھنگ بشری را مورد مخاطره
قرار می دھند و خلق ھای مستعمرات و ديگر کشورھا را تحريک می کنند ،قلمداد کرد و حفظ
برتری سفيدپوستان در مقياس جھانی و تحت سرکردگی آلمان بزرگ را رسالت خود اعالم
کرد.
•اين ايدئولوژی اکنون به زادگاه خود )امريکا( بازگشته است.

•گيرم که امريکا ترجيح می دھد ،آن را شسته رفته و براق تحويل بشريت بدھد:
•ھيتلر خود را منادی نبرد برای سلطه و يا رسالت غربی ،سفيد پوستان و نژاد آريا می ناميد
ولی امروز امريکا عومفريبانه تنھا از يک رسالت غرب سخن می راند.
•خالصه مطلب:
•اکنون تناسب نيروھا از نظر ايدئولوژيکی حتی بيشتر به نفع امريکا ست!
•ھمانند برتری نظامی اش ،برتری ايدئولوژيکی تنھا ابر قدرت جھان اختناق آورشده است!
•با استفاده از امکانات روزافزون رسانه ھای گروھی ،تبليغات کر کننده ای در مقياس
جھانی براه انداخته شده که ھدف آن لرزه براندام بشريت مترقی می اندازد:
•ھمانطور که به ھرنوع انتقاد جدی نسبت به سياست اسرائيل با تھمت آنتی سميتيسم )يھود
آزاری( پاسخ داده می شود ،ھمانطور نيز ھرنوع انتقاد نسبت به سياست امريکا ،در آينده به
عنوان ضديت با دموکراسی تلقی خواھد شد!
•بدين طريق نيز ھمکاری امريکا و اسرائيل ،ھم در عرصه ايدئولوژيکی و ھم در عرصه
تئولوژيکی )خدا شناسی( روز بروز عميقتر می شود:
« •عليه ملت برگزيده خدا بودن« ،ھمانطور که جرج بوش با زبان مسيحائی خود برزبان می
راند» ،کفر محض و توھين به مقدسات است»!
•اين معرکه تھوع آور تبليغاتی فقط عليه جنبش ھای انقالبی نشانه نرفته است:
•چون فرانسه از تجاوز امريکا عليه عراق پشتيبانی نکرد ،نه تنھا از شرکت در باز سازی
پرسود عراق محروم شد و تحت فشارھای اقتصادی زيادی قرار داده شد ،بلکه در برابر
افکار عمومی بين المللی ،به عنوان کشوری ضد امريکائی وضد يھودی )حتی آريه ل شرون
از يھودی ھای فرانسه خواست که چمدان ھای خود را بربندند و به سرزمين موعود کوچ
کنند .مترجم( معرفی و بی اعتبار گرديد.
•اياالت متحده امريکا ببرکت تقويت اتحاد خود با اسرائيل ،به توان اتمی ويرانگر خود ،توان
مذھبی ئی افزوده است که مخالفين خود را کافر قلمداد می کند و می کوشد آنھا را زير
بمباران ايدئولوژيکی و اخالقی بگيرد و نابود سازد!
•عالوه بر اين نبايد از ديده پنھان داشت ،که يورش تبليغات ضد فرانسوی )و ضد اروپائی(
که از آنسوی اقيانوس اطلس سرچشمه می گيرد ،می تواند از طرف گروھبندی ھای بيشماری
در فرانسه )و اروپا( مورد پشتيبانی قرار گيرد!

•گذشته از ھمه اينھا ،بايد به يک عنصر ديگر نيز توجه کرد:
•در بسياری از کشورھای اروپائی )انگلستان ،فرانسه ،ايتاليا و اسپانيا( جنبش ھای تجزيه
طلب وجود دارند ،که گاھی می توانند به مبارزه مسلحانه متوسل شوند.
•و اياالت متحده امريکا می تواند بنا بر مصالح خود ،آنھا را درليست سازمان ھای
تروريستی قرار دھد ويا جزو جنبش ھای رھائی بخش ملی بشمارد.
•بنابرين واشنگتن اين امکان را دارد که نه فقط اتحاديه اروپا ،بلکه تک تک کشورھای
اروپائی را تکه تکه کند!
•پس از چه رو بايد از شبح امپرياليسم اروپا سخن برانيم که گويا درحال خيزش است ،تا
اياالت متحده امريکا را به مقابله بخواند و شرش را از سر بشريت کم کند؟
•آيا چنين ادعائی يک خيالبافی سياسی نيست و از يک تفسير متحجر و قرون وسطائی
)اسکوالستيک( از نظريه لنين حکايت نمی کند؟
•نتيجه چنين موضعگيری عبارت از آن خواھد بود ،که ھرکشور بزرگ سرمايه داری ھميشه
و بدون استثناء به عنوان کشوری امپرياليستی عمل کند!
•)اين ادعا و تالش مذبوحانه آقای قراگوزلو نيز ھست .مترجم(
•ولی اين با نظر لنين به ھيچوجه جور در نمی آيد:
•لنين در سال  ١٩١٦احتمال می داد که در صورت پيروزی ارتش ويلھلم دوم )آلمان(،
فرانسه بتواند برای احراز استقالل خود ،به جنگ آزادی بخش ملی مبادرت ورزد.
•فرانسه ای که در آن زمان صاحب مستعمرات بيشماری بوده است.
•چھار سال بعد ،وقتی لنين ترجمه فرانسوی و آلمانی کتابش )امپرياليسم( را معرفی می کرد،
مجبور بود ،به شرايط کامال جديد اشاره کند:
« •برسر اين طعمه ،دو تا سه درنده جھانگير تا دندان مسلح )امريکا ،انگلستان و ژاپن( گرد
آمده اند ،که برای تقسيم آن ميان خود ،می خواھند جھانی را به کشتارگاه جنگ مبدل کنند»!
•ھمانطور که می بينيم ،اينجا در باره فرانسه حرفی زده نمی شود.
•ولی سکوت ديگری از سوی لنين بيشتر درس آموز است:
•از آلمان در رده کشورھای امپرياليستی نيز ديگر خبری نيست ،آلمانی که در سال ١٩٢٠
بنا بر »صلح ورسای« )صلحی که بمراتب بيرحمانه تر و بيشرمانه تر از «صلح برست
ليتووسک« بود( به زانو در آمده بود.

•ولی بعد از قدرت يابی و روی کار آمدن فاشيست ھای نازی وضع بطور بنيادی عوض می
شود.
•رايش سوم بدرجه ای از قدرت می رسد که حتی کشور سرمايه داری پيشرفته و
استعمارگری مانند فرانسه را به مستعمره و نيمه مستعمره »آلمان بزرگ« تنزل می دھد و از
اين رو ،آن را به »جنگ رھائی بخش ملی« مجبور می سازد.
•درست ھمانگونه که لنين بطور مشخص تجزيه و تحليل و استنتاج کرده بود!
نبرد ضد امپرياليستی امروز عبارت است از
نبرد بر ضد امپرياليسم امريکا و اتحاد امريکا ـ اسرائيل!
پايان

