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 صمد زابلی
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  سلسله ای از آموختنی ھای من

) ۵(  
  ريشه ھای تاريخی لنينيزم

ايه داری را به آخرين حد می رسانند که امپرياليست ھا تضادھای سرم  از آنجائی:»سرمايه داری محتضر«امپرياليزم 

 انقالب را آماده می سازد، انقالبی که  ۀکه سبب جنگ ھای امپرياليستی می شود،  اين جنگ ھای امپرياليستی زمين

سرمايه داری «از اينرو لنين، امپرياليزم را .  انقالب پرولتاريائی می شود و بايد سرمايه داری را نابود کندۀمقدم

  .اندمی خو» محتضر

ند از تضاد ميان کار و سرمايه، تضاد ميان دول کشورھای امپرياليستی  ا اين سه تضاد عبارت:امپرياليزم و  سه تضاد

صورت نيروی مطلق انحصارات مالی، بانکی، ه تضاد ميان کار و سرمايه ب. و تضاد ميان خلق و امپرياليست ھا

انحصارات سبب می شود تا رقابت آزاد دوران . وجود می آيد هاليگارشی مالی در کشور ھای صنعتی عليه کارگران  ب

 کارگر از نوع اتحاديه ھای کارگری و کئوپراتيف ۀ طبقۀسرمايه داری از ميان برود، از اينرو شيوه ھای عادی مبارز

ر و تنگدستی در اين دوره پرولتاريا با فق.  انحصارات نمی باشدۀھا، احزاب پارلمانی و مبارزات پارلمانی، جوابده دور

خود يا بايد تسليم بورژوازی شود و يا دست به سالح برده، راه نجات خود را پيدا کند و ھمينجاست که تعدی و ستمگری 

  . کارگر را تا انقالب می بردۀامپرياليست ھا طبق

موادخام، دست آوردن منابع ه تضاد ميان گروه ھای مختلف مالی و دول امپرياليستی به شکل تالش و جنگ برای  ب

اين تضاد برای تصاحب انحصاری منابع، برای تقسيم مجدد جھان و . بازارھا و تصرف کشورھای ديگر تبارز می کند

اين تضاد .  دول قديمی شکل می گيردۀوسيله  قدرت ھای نوخاسته و حفظ اين تصرفات بۀوسيله تصرف کشورھا ب

جنگ ھای امپرياليستی، وسائل ضعف  .ا در خود حمل می کندوحشيانه ميان دول امپرياليستی، جنگ ھای امپرياليستی ر

طور کلی ضعيف شدن سنگرھای سرمايه داری و در عين زمان توده ھا را به شدت به طرف ه متقابل امپرياليست ھا و ب

  . انقالب پرولتاريا می شودۀ اينھا سبب نزديک شدن لحظۀفقر و ناداری سوق می دھد که ھم

پرياليست ھا، به شکل گستاخانه ترين استثمار و بی رحمانه ترين استعمار خلق ھا وسيع ترين تضاد ميان خلق ھا و ام

. ھدف اين استثمار و سرکوب، تحصيل سود بيشتر می باشد. مستعمره ھا و کشورھای غير مستقل تبارز می کند

 ھای آھن، کارخانه ھا و دست آوردن سود بيشتر ناگزير ھستند در کشورھای مستعمره راهه امپرياليست ھا برای ب

اسارت کشورھای ديگر و سرمايه گذاری امپرياليستی در کشورھای مستعمره، . مراکز  صنعتی و تجارتی برپا سازند

خواھانه، قوی شدن نھضت ر ملی، قوت يافتن جنبش ھای آزادي پرولتاريا، بيداری روشنفکران و افکاۀپيدايش طبق
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تعمرات امپرياليست ھا و کشورھای غير مستقل را از ذخائر امپرياليزم به ذخائر انقالبی را با خود ھمراه دارد که مس

  . می سازدمبدلانقالب پرولتاريائی 

 امپرياليستی موجود است، سبب احتضار سرمايه داری می شود و امپرياليزم را ۀطور کلی اين سه تضاد که در جامعه ب

  .به سرمايه داری محتضر تبديل می کند

 ھر آن کسی يا حزبی که می خواھد استبداد داخلی را : استبداد بايد با مبارزه عليه امپرياليزم پيوند بخوردمبارزه عليه

. رود  امپرياليزم به شمار میامیند، چون استبداد داخلی نيروی حسرنگون سازد، ناگزير بايد عليه امپرياليزم مبارزه ک

يعنی انقالب عليه استبداد . وی امپرياليزم امکان نداردره زدن بر داخلی بدون پنجۀسرنگونی قطعی استبداد طبقات حاکم

 داخلی بايد به انقالب عليه امپرياليزم و انقالب پرولتاريائی نزديک شود و ضمن رشد خود به آن بدل ۀو طبقات حاکم

  . گردد

 جھانی پيدا کند و ۀ انقالب پرولتاريا در يک کشور بايد جنب:تبديل کردن انقالب کشوری به انقالب پرولتاريائی جھانی

 خود را در ۀکمونيست ھا حق ندارند کار و مبارز. پايه ھای امپرياليزم را در کشورھای مختلف جھان متزلزل بسازد

اين چھارديواری تنگ ملی محدود بسازند، بلکه بايد با درنظرداشت اوضاع و تحليل از شرايط، کارھای خود را از 

چھارديواری بيرون نموده و به ميدان بين المللی ببرند، جراحات امپرياليزم را باز کنند، ورشکستگی ناگزير سرمايه 

زيرا . داری را به ثبوت برسانند و کار واژگون ساختن سرمايه داری را برای پرولترھای تمام جھان آسان سازند

 سوسياليستی را در مقابل بازگشت رژيم بورژوازی ۀکه جامعواژگون ساختن سرمايه داری در کشورھای مختلف است 

  .تضمين می کند

  :سواالت

 می ناميم؟» سرمايه داری محتضر«امپرياليزم را چرا  .١

 کارگر ـ اتحاديه ھای کارگری و کئوپراتيف ھا، احزاب ۀ انحصارات، شيوه ھای عادی طبقۀچرا در دور .٢

 فی ھستند؟پارلمانی و مبارزات پارلمانی ـ به کلی غير کا

  کارگر را تا انقالب می رساند، يعنی چه؟ۀامپرياليزم طبق .٣

کشورھای امپرياليستی برای به دست آوردن سرچشمه ھای مواد خام و تصرف خاک ديگران با ھم در تضاد  .۴

 قرار دارند، اين تضاد را در شرايط کنونی در جھان چگونه می بينيد؟

از } برای تصرف خاک ديگران{ دستجات مختلف سرمايه داران  سبعانه بينۀاين مبارز« :ستالين می نويسد .۵

اين حيث شايان دقت است، که جنگ ھای امپرياليستی يعنی، جنگ ھائی را که برای تصرف خاک ديگران می 

 ۀوسيله اگر اين سخن ستالين را با وضعيت اشغالی افغانستان ب» .شود، به عنوان يک عنصر ناگزير در بردارد

 از طرف اپورتونيست ھا را چگونه بررسی می کنيد؟» تئوری مداخله «ۀمقايسه کنيم، عرضامپرياليست ھا 

امپرياليزم گستاخانه ترين استثمار و بی رحمانه ترين اسارت صدھا ميليون مردم وسيع «:ستالين می نويسد .۶

تحصيل ست از  اھدف اين استثمار و سرکوب، عبارت. ترين مستعمره ھا و کشورھای غير مستقل می باشد

 وقتی امپرياليزم امريکا و متحدان غربی آن بر افغانستان تجاوز کردند، چرا اپورتونيست ھا آن. »سود اضافی

فضای « خواندند و از " جھانیۀجامع"را  آنجا آنو نام دادند و اينجا » ائتالف بين المللی ضد تروريزم«را 

 کردند؟صحبت » ضربه زدن فئوداليزم«و » مساعد شده برای دموکراسی

امپرياليزم، ضمن استثمار اين کشورھا، ناگزير بايد در آنجا راه ھای آھن، کارخانه ھا و «:ستالين می نويسد .٧

، وقتی امپرياليزم خود به چنين پروژه ھا اقدام می کند، چرا اپورتونيست ».مراکز صنعتی و تجارتی برپا سازد

 ه کردند؟ چرا عده ای از اين شکوه و گل امپرياليست ھاۀوسيله ھا در يازده سال گذشته از عدم کارھای بنيادی ب
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ابراز نگرانی کردند، آيا ماھيت امپرياليزم را » کمک ھای امپرياليستی ريخت و پاش دارد و ناکافی است«که 

وليت ھای شان می ؤنمی شناختند و يا به خوبی می شناختند، ولی به خاطر سودھای مالی، آنھا را متوجه مس

 ساختند؟

ر ملی، قوت يافتن جنبش ھای پيدايش پرولتاريا و تجلی روشنفکران محلی، بيداری افکا« :لين می نويسدستا .٨

قوی شدن نھضت انقالبی بالاستثناء در تمام مستعمرات و . »سياست«خواھانه؛ اينھا ھستند نتايج اين آزادي

ان، اپورتونيست ھای ما اما چرا در افغانست» .کشورھای غير مستقل شاھد برجسته ای بر اين امر است

نتوانستند ستالين را درک کنند و تا مرز تسليم طلبی رفتند، نه تنھا که افکار ملی گذشته را ديگر نداشتند، بلکه 

 خود به ابزار تبليغاتی امپرياليست ھای تبديل شدند و انقيادطلبی را تبليغ کردند؟ 

خصوص در کشوری اشغال شده مثل ه پيوند بخورد، بمبارزه عليه استبداد با مبارزه عليه امپرياليزم بايد  .٩

افغانستان، اما چرا اپورتونيست ھای ما، تنھا عليه استبداد پاچه پر زده، سوغات ھای امپرياليست ھا را به بغل 

 جيب می زنند؟

  چرا انقالب پرولتاريائی کشوری بايد به ميدان بين المللی انتقال يابد؟ .١٠

 


