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  :امپرياليسم
   مبارزه عليه آن و يا در تبانی با آن

  

  

چنين واقعيتی بی گمان به شرايط ايدئولوژيک . مبارزۀ ضد کلونياليستی در فرانسه ھرگز موفقيتی کسب نکرده است

ود تا افکار عمومی را در مورد اعتبار قانون بستگی دارد که بورژوازی ھمواره قادر به ايجاد آن ب) غالبا نژاد پرستانه(

 .اساسی و  ضرورت حفظ امپراتوری کلونيال متقاعد سازد

چنين موضوعی  در عين حال به واقعيت ديگری نيز بستگی دارد که کمتر از موردی که در باال به آن اشاره کرديم 

فتوحاتشان خواھان اطمينان حاصل کردن از شناخته شده است، که نيروھای امپرياليستی پا به پای گسترش مرزھا و 

و به شکلی که عمل می کنند که بخش مھمی از مردم فرانسه از درآمدھای کلونيال . صلح داخلی در خانۀ خودشان ھستند

  .بھره مند شوند) استعماری(

  

ی دولت خود متحد شده از پايان قرن نوزدھم، انگلس با تأسف می بيند که چگونه طبقۀ کارگر انگليس با سياست استعمار

، او دربارۀ اين مورد خاص می نويسد که طبقۀ کارگر بيش از پيش بورژوا مآب شده و چنين امری از ١٨٥٨سال . است
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. بھره کشی می کرد) ١(» تمام جھان« زيرا ملت آنھا از )] منطقی(» لوژيک«[نظر می رسيد ه  طبيعی بديدگاه او کامالً 

با خيال راحت از انحصارات کلونيال انگلستان و انحصارات آن در بازار «گران انگليسی  اضافه می کند که کارو بعداً 

 .»جھانی بھره مند می شوند

 جان آتکينسون ھابسون به اين نتيجه می رسد که دولت ھائی که دارای مستعمره ھستند می توانند ھم زمان ١٩٠٢سال 

تا سر جايشان ساکت «کرد ه و به بزھکاری عادت دھند طبقۀ حاکم را غنی نموده و طبقات پائينی را خريداری 

  )٢. (»بنشينند

  

ا ز او نقل قول می ) ٣ (١٩١٦به سال  شون موافق است و در اعالميۀ مشھورله، لنين با نظريۀ ھابسأاين مسروی 

بقات تأثير گذاشته و از ديدگاه روسيۀ انقالبی، ايدئولوژی امپرياليسم و دفاع از سياست سلطه جويانۀ آن بر تمام ط. آورد

 .در آنھا نفوذ می کند، حتی بين طبقۀ کارگر

از دولت ھای خاصه ثروتمند و صاحب قدرت [...] نظام سرمايه داری وضعيت ممتازی را برای مشتی «: او می نويسد 

ی کارگران و خريداری کردن رؤسا[...] می بينيم که اين منافع سرشار [...]. فراھم ساخته که جھان را غارت می کنند 

را با ھزار ترفند مستقيم  و سرمايه داران کشورھای پيشرفته آنھا. قشر باالئی آريستوکراسی کارگری را ممکن می سازد

  ».و غير مستقيم، آشکار و استتار شده، به انحراف می کشند

را به کار می بندد، از » ھزار شيوه«برای دستيابی به چنين سازوکار تبھکارانه ای، لنين توضيح می ھد که  بورژوازی 

  .»ايجاد ھزاران پست بی فايده برای رھبران اتحاديه ھا، سنديکاھا، رؤسای پارلمان«جمله 

  )٤.(می نامد» دانه ھای بانک امپرياليستی«اين ھمان بزھکاری است که ھانا آرنت بعدھا آن را تقسيم 

 می کند که عليه ملت ھای استعمار شده بسيج ءا افشا، نخستين کنگرۀ کمونيسم بين المللی  اجتماع منافعی ر١٩١٩سال 

  .امپرياليستی وابسته می سازد» ميھن«مريکائی را به اشده و از سوی ديگر کارگران اروپائی و 

چه عاملی می تواند روشنگر پافشاری و ماندگاری اين «: ، لنين دوباره به اين موضوع باز می گردد ١٩٢٠ جوالی

ر اروپا باشد و چرا اين گونه فرصت طلبی ھای اصالح طلبانه در اروپای غربی قوی تر از تمايالت اصالح طلبانه د

روسيه است؟ پاسخ اين است که اين کشورھای پيشرفته ھميشه توانسته اند شالودۀ فرھنگشان را بر اساس بھره کشی 

  )٥(».ميلياردھا انسان تحت ستم بنا کنند
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نيز در تفسير  نظريات لنين نشان می دھد که چگونه بخش گسترده ای از طبقۀ ) ٦(شناس برزيلی امير صادر جامعه 

دولت امپرياليستی خودشان و به بھای زير پا نھادن » منافع ملی«کارگر در کشورھای سرمايه داری پيشرفته برای 

زد آنان،  ھمبستگی ملی از ھمبستگی بين المللی به عبارت ديگر، ن. منافع ملت ھای زير سلطه ارجحيت قائل شده اند

 .پيشی گرفته است

زيرا . موضوع ملی طی قرن بيستم به عنوان يکی از ابھام آميز ترين مسائل مطرح بوده است«از ديدگاه امير صادر 

سلطه اگر در کشورھای حاشيه ای کمابيش با خصلت ھای عميق ضد امپرياليستی، واکنش و مقاومت در روياروئی با 

  .» عکس در مراکز سرمايه داری، در اشکال تمايالت شوينيستی تبلور يافته استه بجوئی آميخته بود، کامالً 

 ماجراجوئی ھای جنگی دولتشان امروز، مانند دوران امپراتوری استعماری، فرانسوی ھا در طيف ھای وسيعی، اکثراً 

در عين حال، احزاب چپ نه تنھا از مخالفت قطع نظر کرده . د، ساحل عاج، مالی و غيره به راحتی می پذيرنارا در ليبي

  .يد می کنندئحقانيت سياست ھای جنگ طلبانۀ کشور امپرياليست فرانسه را تأ) ٧( با الفاظ بشر دوستانه اند بلکه غالباً 

   بياموزيم ؟آيا ما ديگر ھيچ چيزی از مبارزۀ سياسی و نوشته ھای نظريه پردازانۀ لنين و رفقای او  نمی توانيم

  ژان پی ير دوبوآ

 

 

نظر می ه پرولتاريای انگلستان بيش از پيش بورژوا مآب شده، و اين گونه ب[...] «: انگلس به مارکس می نويسد ) ١(

رسد که اين ملت، بورژوا بين بورژواھا، می خواھد در کنار بورژوازی جائی داشته باشد، آريستوکراسی بورژوا و 

 .»روشن است که از ديدگاه ملتی که از تمام جھان بھره کشی می کند، تا حدودی منطقی است. پرولتاريای بورژوا

 [2] John Atkinson Hobson, Impérialism, A Study, 1902.  

[3] Lénine, L’impérialisme, stade suprême du capitalisme. 

[4] Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, L’impérialisme, Ed. Fayard. 

[5] IIème Congrès de l’Internationale communiste. 

استاد رويکردھای مارکسيستی، او عضو شورای ). فلسفه و علوم سياسی(امير صادر ديپلمه از دانشگاه سائو پائولو ) ٦(

  ....بوده است» نيو لفت ريويو«تحريريۀ مجلۀ انگليسی 

وشنی آشکار رامۀ نخستين کنگرۀ کمونيسم بين المللی به کار برده شد، به  شيوۀ بيانی و اصطالحی که در قطعن)٧(

 ليبرال استعمار مدار است که بھره کشی و لگد کوب کردن –ساخت که کنفرانس برن در پی سياستمداران بورژوا 

الفاظ بشر دوستانه مناطق استعماری را توسط بورژوا امپريايلستھا توجيه می کند و تنھا می خواھد آن را با نقابی از 

 .کنفرانس برن تالشی بود از سوی احزاب سوسيال دموکرات برای باز زائی دومين انترناسيونال. »بپوشاند

  

 از اين نويسنده پيش از اين منتشر شده است

  برای پايان بخشيدن به اسطورۀ کندی)١(
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار١٢
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  ٢٠١٣ چ مار١١مرکز مطالعات جھانی سازی 

  تاريخ، جامعه و فرھنگ» مضمون 

5326104/complice-etre-en-ou-combattre-le-imperialisme/ca.mondialisation.www://http  
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