
                                                            

ی طبيع س ردپ ازارعملک انیب رمایهجه رس افدیگ انکش رد ک

یانحصاری ربکل تغيي ن اوضعای يدنب معصرفرارس رمایهامپریاليس س

ن بای بخصوصمطل رد ک ت ایرقاب ارجیکااله اخ هآنه مخرابخان

ه ک مپيشه وینصنعت هن یک افزون

ا ایام یه وزبلژیک ودهن خ

بعدًا

ول رنط وزدهمق ن رمایه نعتیس وینص این ربریتاني دکبي تتول یاف

هفتم
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 فصل 
  

  نظام امپریاليست جهانینظام امپریاليست جهانی
  

  
  
   صنعتی کردن سرمایه داری و قانون انکشاف مرکب و ناموزون-١

      در    .  داری   در       

االت                  س ين ای ی و مرکزی و همچن ای غرب رمایه داری بتدریج در بيشتر کشورهای اروپ

د   . ژاپن گسترش یافت متحده، و      وجود چند کشور که تا آن موقع صنعتی شده بودن

بنظر نمی آمد که مانعی باشد در راه نفوذ پياپی و توسعه سرمایه داری صنعتی در یک    

  .سلسله کشورهایی که در روند صنعتی شدن بودند

در کشورهای  ) صنایع دستی و خانگی   (درست است که اشکال توليد ما قبل صنعتی   

ابود    گروه د  وم بی رحمانه بوسيله ی محصوالت ارزان انگليسی، بلژیکی و فرانسوی ن

دند  ورهای     . ش وی  در کش ی،  و فرانس رمایه  انگليس     س

بنابراین مساله بطورکلی     . زمينه های وسيعی برای سرمایه گذاری در پيش رو داشتند         

ود  بطور روز  جایگ      ی  ب ی  یک  مل شد   ی زین  وران

   در . ی   ارزان   را   

زاری                وهم، روسيه ت مورد توليد منسوجات در آلمان، ایتاليا، ژاپن، اسپانيا، اطریش، ب

  .، هلند و غيره صادق بود)منجمله لهستان(

اری          و  د  

  " "از آن      داری        . 

داخت، بخصوص صنعتی شدن               سرمایه داری را تسهيل نکرد، بلکه آن را به تعویق ان
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يعی توس دورجه رمایهص هس ورهایب بکش ادهعق هافت تب حرک

نعتی دهص ودش ت،وج رعتداش تبس رلتح اراتکنت یانحص د،م بشآم جن

ون رمایهاآن هس هافزون ورک ابيشبط مکم ورهایدائ رمایهکش س

انگی اهیخ ورهایکارگ ایکش رقی،اروپ ایش ين،امریک ياالت اآس افریق

دًا بع

دار دق وهتولي هامپریاليستیکشورهایبوسيلهمحصوالتبسياریانب ب ف ال

وند ش داد ماریتع لبيش لعوام همکم اک راینج نمذک ه لس اساسیعام

ول ارکسفرم هم رک قب رطب وره کش ام التم ورهایکم بکش ادهعق افت

 
 

 ٨٠

     آن       .  و     را   

ه در سراسر                عقب ا  پيشرفته آینده کشورهای   د، ارزش خود را ک فتاده را مجسم می کن

  .عصر سرمایه داری رقابت آزاد حفظ کرده بود، از دست داد

       ) ی و      در     (   

  :تعيين کننده این تغيير بنيادی در عملکرد اقتصاد سرمایه داری بين المللی بودند

    از       م-

معنی آن بود که این کشورها، چنان برتری ای در بارآوری کار و قيمت خرده فروشی                  

ه کشورهای                      د ک رده ان اده کسب ک ا در کشورهای عقب افت د سرمایه داری نوپ بر تولي

اب تحمل          عقب افتاده دیگر نمی توانند به توليد در مقياس           بزرگ دست زنند، و دیگر ت

ی   . جدی رقابت با محصوالت خارجی را ندارند م  (از این پس این صنایع غرب  و  ه

بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سریع صنایع پيشه وری و                 ) چنين ژاپن 

       و  در       و    

  .شدی  مند مبهره

        در   داری  -ب

    و     در           

.  را در          در آورد       

ه مکمل        سرمایه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمينه هایی         از توليد را رشد داد ک

ه  . و نه در رقابت با آن    صنایع غرب بودند     بدین ترتيب این چيرگی سرمایه ی خارجی ب

عالوه،  ه  ب . کندی  اقتصاد این کشورهاست که آنها را متخصص در توليد مواد غذائی م           

دیل م                ه کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تب دریج ب شوند،  ی چون این کشورها بت

اع م               ه  دولت افع سرمایه ی خارجی دف ا، در درجه اول از من د ی ای آنه ابراین،  . کنن بن

دامات        دولت يم    های این کشورها حتی اق رای حمایت از صنایع در حال               ن م ب دی ه بن

  .ظهور کشور در برابر رقابت کاالهای وارداتی نمی کنند
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ه ایده والیه رازیرمت دنس يلش رمایهس ارجیس هخ ورهایب ته،کش وابس

ق رطری جب رن

ن ودهای يمت اعظ دودیت ح ر چهاگ اخواران، ار،رب أمورینتج اتم تندمالي هس

رمایه ا،س داره ودال ا،فئ دارانه بهزمي ش ه اتب فدرج وردمختل اولم بهچپ ش

ده تعم هجمعي ن ورژوازی ومیب درتب یق تسياس دارددس ن بن

وًال معم

وهاست وج ی ترکيب تی وهامپریاليس نمشخصهوج عای هجوام تثنائیبگون اس

ر لطهاث رمایهس س ه کمشخص هی رمایهجامع س ه وهن وج

ک ردموکراتي ایکبي یاروپ غرب ا هآنه هب ههمانگون اتک ورژواانقالب ب

لطه رمایهس ارجیس رخ ادب ورهایاقتص تهکش عوابس ادیوض اقتص

 
 

 

 

٨١ 

و     ی  ی            -ج

دیمی را حفظ و             ه ق ات حاکم اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن دولت منافع طبق

رتبط می سازد، بجای آنکه                           افع سرمایه امپریاليستی م ا من د، و آن را ب تحکيم می کن

        و    را    در   

  .انه نابود سازندایاالت متحده انجام شد، قاطع

اليزم را م                   ی در عصر امپری ين الملل وان  ی  این تکامل نوین اقتصاد سرمایه داری ب ت

اعی در       . در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع بندی کرد         ساختار اقتصادی و اجتم

 نه وجوه مشخصه یک جامعه فئودالی       - یا حداقل در بيشتر آنها     -کشورهای عقب افتاده  

در    .      داری رارا دارد و  

  از        ای   

  . سرمایه داری و سرمایه داری- فئودالی، شبه-شبه مشخصه فئودالی،

.  اما این  سرمایه خارجی است          -نيروی اجتماعی حاکم، نيروی سرمایه است     

  را  . ابراین     را در  

ه     ی  مزدبگيران تشکيل م   انی ک دهند و نه سرف ها، بلکه جمعيت متشکل است از دهقان

        -      -    

      از  .   و   

ام                        واد خ أثير نوسانات مخرب قيمت م توليد تجاری و حتی پولی به دورند، باز هم از ت

ی           اد مل انات  اقتص ن نوس أثير ای تی، از  ت انی امپریاليس ازار جه        در ب

  .برندی م

  

     استثمار کشورهای مستعمره و شبه مستعمره بوسيله استثمار کشورهای مستعمره و شبه مستعمره بوسيله--٢٢

  ليستیليستیسرمایه ی امپریاسرمایه ی امپریا
در                 

ون                     مستعمره یا شبه مستعمره منجر به غارت، استثمار و سرکوب بيش از هزار ميلي
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د، پرداختن تان دسرخپوس هش تارب هکش ایبچ تانه مسرخپوس ه علي

ان اهمزم اولب روتچپ یث ارمحصولاعظمبخشمل ردمک امستعمرات،م آنه

ين ژادهم تین پرس د کن م ه توجي ژاد فيدن س الت اریخیرس دنت ردنمتم ک

ژاد تین نپرس الای انیاعم اغيرانس دب رتأکي ریب برت دصورتدیگری گرفتن

ه یهم سیک پ ان، لهایش ارتحمي اری،ک راجب هاگ تن یحقيق بردگ ين زم

رده د،آ اربودن تعمارگرانرفت اس ی تبزرگ اجمعي امی تتم ومیجمعي ابودب ن

ين ورهایهمچن ایکش زیامریک وبیمرک ودهجن د،گش ربودن اه بخشج

ين دارزم د،پدی يچش اه فج یتعری راقب راغ ورهایت تهکش صدقوابس

ر هاگ ولب ق استشدهمرتکب هاست امک اریخسراسرسرمایهنظ وت خ

ن رفای دهیکیمع رینعم اتیت جنای ان يلهانس تیسرمایهبوس دامپریاليس ش

 
 

 ٨٢

   از     .   ی   

   . د       داری در   

ر روی                   ود، ب ام منافذش خون و عرق جاری ب مارکس سرمایه داری در حاليکه از تم

      در    او    از        

  .نمی کند

اریخ  . شودی  مشخص م فتح مستعمرات عصر امپریاليستی بيش از هر چيز با         البته ت

اریخ امپریاليسم است        استعما ل از         . رگری اسبق به ت ا قب الی ت اتحين اسپانيائی و پرتغ ف

عصر امپریاليسم راه خون آلود خویش را در سراسر جزایر قناری و جزایر کيپ ورد،            

و     و    و در       

       از      را      

ود                ان ب ر از آن ه سختی انسانی ت . سفيدپوست نسبت به سرخپوستان امریکای شمالی ب

ه                    ه همانگون ود، ب غلبه ی بریتانيای کبير بر امپراطوری هند همراه با شقاوت بسيار ب

های  بود غلبه فرانسه بر الجزایر، جنایات تجارت برده و برده داری گسترده در قسمت         

  .مختلف امریکا، از منابع عمده انباشت اوليه سرمایه بودند

ا،                      ه بخش های بزرگی از افریق ا ب ن شقاوت ه با فرا رسيدن عصر امپریاليستی، ای

ان             . آسيا و اقيانوسيه گسترش یافت     دن دهقان رون ران دها، بي کشتارهای وسيع، نفی بل

،    از       در     از 

     را     و  .   

    . ی " "  "     "

     و        را 

  .مکارانه از گذشته شان جدا کرد

ام                        د قي ام کنن ی قي ه محروميت های تحميل ه علي د ک اگر بردگان مستعمرات جرات کنن

ه    در ایاالت متحده در جنگ    . آنها با بيرحمی توصيف ناپذیری سرکوب می شود        هایی ک

 در ی     زن و      
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ابيش مکم ادر،مه ادن،بن عمع ایمجتم اورزی،ه ن،کش ورآه ام

مثًال

ه، وذالبت رمایهنف ارجیس ازهخ افاج ایانکش دهنيروه امول زانت یمي معين

ت تاآثری تخوشجمعي یدس وادی،ب ادانیس رن فق ب ادهعق دافت ان دش چن

ا امه ینظ رزفرهنگ بط تان ارس ادراتی ت؛ص ل،اس دارس،مقاب م

ای یه واردات ز ممراآ هشهریمه دیگر،ب اییك ئنزیربن دمتمطم تخ فعالي

ان تمیهم تهس ودداش هب ردمک يام اآس دافریق رنچن ودق هب ویک س

دند، ش ه هخاورميان يلهبيرحمان رویبوس وائیني لطنتیه اس ارانبریتاني مبمب

د، لدادن قبای ه رارلول مق ر شبراب آت رد متم تان، دوهای،هندوس هن

 
 

 

 

٨٣ 

  ی    را در   گ" "  

     ی    ی          

ه       " به انتقام "غيرنظامی الجزایری    ها هزار  ده اه م ام شدند،     ١٩٤٥قيام ملی م ل ع  قت

ها، ی همه ی اینها طليعه یا بازگوی صادقانه ایست از وحشيانه ترین بيرحمی های ناز    

اگر بورژوازی اروپا و امریکا عليه هيتلر اسلحه        . از جمله نابود کردن تمامی یک نژاد      

ا                            ردم اروپ ر م ود، او ب رده ب ی ک ژاد سفيد بی حرمت ه ن برگرفت، دليلش آن بود که او ب

  را روا      و      از         

  .کردندی امپریاليسم جهانی تحمل م

در . هر بخش اقتصاد آشورهای وابسته تابع منافع و اوامر سرمایه ی خارجی است             

آند نه آنكه ی بيشتر این آشورها خطوط آهن مراآز توليد صادرات را به بنادر متصل م        

 -     را     در   

        و         و در   بيم  

      و    .     ی  آور

  .هستند

                را       

ارگ . دهدی دهد،  اجازه بوجود آمدن چند شهر صنعتی را م    ی  م ی  یک طبقه ک ر جنين

  را در      راه  و اداره       

ه      ی اما بدون اغراق م   . می آورد  شهری بوجود  ی ک ع قرن توان گفت که در طول سه رب

از شروع جنبش مستعمره کردن کل دنيای عقب افتاده تا پيروزی انقالب چين گذشت،                 

ين        سطح زندگی متوسط سکنه آسيا، افری         ا و امریکای الت د کشور         (ق ورد چن جز در م

ی             . ثابت مانده یا تنزل کرده است     ) ممتاز م حت دگی در بعضی از کشورهای مه سطح زن

رده است        ا   قحطی های ادواری در هندوستان و چين ده           . بطور فاجعه آميزی تنزل ک ه

  .ميليون نفر را به دیار عدم فرستاده است
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وًال معم اساسًا

ورژوازی یب همل داک ارگزاراننقشابت زک مراک ورژوازی وابستهب

رمایه ارجیس اهیخ یگ هحت دارب مق ردم رزمينم انس تحکامخودش یاس دم بخش

عمومًا

همواجه مخربقبيل

ب ادهعق رینافت ورها،ت دکش ورهایمانن ایکش افریق اری انکیتج اب ائیی رب

د امتح رمایهب س رمایه هس بتک انس رآنه بب ورحس اوتکش تمتف اس ه نيم

ودال فئ به ش د، هکن هطبق ومیحاکم ورب یبط داراناستمتشکلکل زمين م

تعمره وذمس نف ه رمایههنگاميک ارجیس نخ ورهایای تعمرهکش بهمس ش

اد اتاتح طبق ی نغرب ورهاای هکش تگرفت راس يم،بهت دبفهم تبای سرش

 
 

 ٨٤

   مستعمره مستعمره--کشورهای شبهکشورهای شبهصاحب قدرت در صاحب قدرت در " " اتحاد طبقاتاتحاد طبقات " "--٣٣
برای آنکه راهی را که از طریق آن سلطه امپریاليستی توسعه کشورهای مستعمره                

وع          -و شبه  وی انکشاف طبيعی سرمایه داری ن رده است و جل  مستعمره را متوقف ک

  " را در         

ن کشوره    " اجتماعی اليزم   را که در ای د و   " کالسيک "ا در عصر امپری درت بودن در ق

  .را بر تکامل اقتصادی و اجتماعی آنها، بفهميم" اتحاد"نيز نتایج تأثيرات این 

        -   در    و     

 و  -(        از   ی 

    )   دار           -

در          .  و    

أثيرات            ه در نتيجه ت ا جوامع  ای ک سياه، سرمایه خارجی  است ب

  .تجارت برده در حال فروپاشی هستند

ه واسطه     ی   خارجی  با آین طبقات حاکمه متحد م        سرمایه ا بمثاب شود و از آنه

ا                    ا را ب برای استثمار دهقانان و کارگران بومی استفاده می کند و رابطه استثماری آنه

       .       

د، و آن را در عين حال          ی  ترش م   سرمایه داری را گس      -زیادی درجه استثمار پيشا    ده

داران استثمار بریتانيا،   . کندی  با اشکال جدید استثمار سرمایه داری توأم م         بنگال   زمين

رد                 ی ک که مأمورین اخذ ماليات برای امپراطوران مغول بودند را صاحبان مستقيم زمين

  .گرفتندی م که از آنها ماليات

اده ظاهر م                   ه    ی  بدین ترتيب سه طبقه مرکب در جوامع کشورهای عقب افت شوند ک

  :کنندی مانع انکشاف اقتصادی و اجتماعی این کشورها را به مهر خود ممهور م

     در    واردات و - 

دریج، تجار مس       ی  صادرات خارجی ثروتی بهم م      د، بت ا کسب و       ی  تقلی م  زنن شوند، ام

ا  سود خود را در          . است ") خدمات "و  (کار آنها  محدود به تجارت         اینه
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ب دگیعق همان اختارنتيج اعیس اجتم رد اگي ورهایت نعتیکش ص ر مدرب

اده هافت دافزون اعیتولي ًااجتم االتریدرصدغالب دب یدرآم مل عق

ابراین بن

د، ازارباش االیب رفیک یمص ورداخل کش ر هه رچ ودهفق ایت انه شدهق

رمایه ذاریس نعتگ ودص ریس رایکمت احبانب رمایهص وضس ع

ر هه ذلتچ اریم انبيک آن تر االبيش مب اره يناج رزم چه د بپردازن

ی داتیحت رینابت اتت احتياج ه ولهنگاميک تمحص أمينکفای ت رد گي ی مفزون

تگی انوابس ردهقان هفقي انب یدهقان تهغن پيوس وند ش روه ایزگ يممتم متقس

ارت، اخواری،تج درب روشخری ينف ورسزم ازیب اختمانب رمایهس ذاریس گ

 
 

 

 

٨٥ 

     و   و        

  .کنندی م

اوری جماعت   - نفوذ تدریجی اقتصاد پولی، مکانيزم خود -طبقه تجار و رباخواران     ی

ين های حاصلخيز و                 . زندی   برهم م  ده را  د محصول، زم برداشت های پياپی خوب و ب

ه دو       . زنندی  کم محصول بيرحمانه بر افتراقات اجتماعی دامن م        ر ب ی و فقي دهقانان غن

و          . ی     

        را      . ی  

ن            ی  نم د، ای ذر و ضروریات دیگر وام بگيرن د ب رای خری دهد، دهقانان فقير مجبورند ب

ه        ی  کار آنها را به تجار نزول خوار و دهقانان ثروتمند وابسته م            ه رفت ا رفت کند، و اینه

  .کنندی مزارع دهقانان فقير را تصاحب کرده و بطرق مختلف از آنها اخاذی م

ه  –) ابندی یبعدها به اطراف شهرها گسترش م (نيمه کارگران روستائی    دهقانان خان

اری               ن بخش ک ادگی ای خرابی که از زمين خود اخراج شده اند در صنایع بعلت عقب افت

اب     (اینها مجبورند که در روستا باقی بمانند . کنندی  پيدا نم  رای ارب یا به کشت مشاع ب

رود،    و     ی ه        ). 

د          ی  شدیدتر م  اره بيشتری را بپردازن د اج ين بيشتر شود،       . شود، بای اره زم هر چه اج

      در       دار در  

  .کنندی سرمایه داران سرمایه خود را صرف زمين م

دیدتر                   

ه صنعت     . اندازدی محدودتر خواهد بود، و این صنعتی کردن را به تأخير م  و هر چه ک

  .عقب افتاده تر باشد، درجه عقب افتادگی آن کشور بيشتر است یک کشور

ت          افع نيس ا من رمایه ی ق س دم مطل ه ع دگی نتيج ب مان رعکس در  .  عق ب

ب        از   را کشورهای  

     و     .   در     ی   

اقتصادی است که ناشی از سلطه امپریاليستی است، و این به مفهوم آنست که انباشت    
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يه نروس دهای بشعقي ایجن ارگریه تهک ارنوخاس بک اطر وذبخ النف انق

ای زرگه صنعتیب ه دیک ریگان دهرهب ببشدتداشتبرعه روهجان گ

کامال

تی ينضدامپریاليس افعمب اگونمن هگون رویس اعیني اجتم ته هوابس یک جهت

کشورهای کشورشان

رمایه ذاریس دیگ تولي رمایه ولیس دتًاپ تایعم نعتیراس ردنص اک حتی

 
 

 ٨٦

     ی        و در            

ه کسر اشتغال شدید           ی  جهت گيری نم   ه خود منجر ب ه نوب ن ب چه از نظر   (شود؛ و ای

  .شودی ، در مقایسه با کشورهای امپریاليستی م)کيفی و چه از نظر کمی

  

   جنبش رهائی بخش ملی جنبش رهائی بخش ملی--٤٤
ام استثمار و سرکوب                  ی مسلم بود که در دراز مدت، صدها ميليون انسان در برابر نظ

زرگ کشورهای امپریاليستی، و ماشين اداری و                    که از جانب یک مشت سرمایه دار ب

د شد          دریج در           . اختناق که در مدت آنهاست، تسليم نخواهن ی بت ائی بخش مل جنبش ره

ا ریشه م              رد ی  بين روشنفکران جوان کشورهای امریکای التين، آسيا و افریق ا  . گي آنه

ا شبه    عقاید بورژوا دموکراتيک و حتی سوسيالي      رای    –ستی ی  سوسياليستی غرب را ب

ر  بکار م        ان ب ه سلطه خارجي ارزه علي د ی مب ی  . گيرن   مليت گرائ

 دارد،             

  :است

شود ی   نوپا بکار گرفته م    بورژوازی ملی و صنعتی    این عقيده در درجه اول توسط        -

دهد که با منافع  ی  بنقد دارای پایه مادی واقعی است و منافعش این اجازه را مکه

ورد    . چيره قدرت اميریاليستی رقابت کنند     د   حزب بهترین نمونه این م  است،  کنگره هن

       آن را   و  از   

  .پشتيبانی می شد

     ب    را             -

وده های شهری           ی  م گيرند، اینها در درجه اول از آن به مثابه وسيله ای برای بسيج ت

نمونه های این مورد حزب کمونيست      . کنندی  و روستائی عليه قدرت موجود استفاده م      

  .های بعد است به بعد و حزب کمونيست اندونزی در دهه ١٩٢٠چين از دهه 
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ایجنگ ائیه یبخشره بوضوحمل ای اعیه ارتج گ جن ا ه امپریاليست

ای ه تعمره تثمارمس هاس ک تعمره مس

وده ؤثرت استم تی تامپریاليس یحمای رطب رقيدوش بشه رجن له عم

ای ارگریه ورهایآ آش د ونبگذاری داکن يمتأکي هکن هک ژهوظيف بشوی جن

عمدتًا

ه دتب بشش ایجن ائیه شره یبخ ورهایمل کش اليزم نامپری ژاپ

ت شکس ن ژاپ انی تجه اليزمشكس یامپری اليزغرب امپری

گ جن ای ه بش ایجن ودهه دت ين؛هن رانچ ادیبح الاقتص س

يدن رس انی جه

زش ایخي ه ای ده دهرش امیابن تی،نظ هامپریاليس انک نش ور ی،بط رانکل بح

 
 

 

 

٨٧ 

د               - ائی   انفجار شورش    این عقيده، در شکل سياسی مليت گرائی مردمی، می توان ه
 مکزیک   ١٩١٠انقالب  .  ترغيب کند   بورژوازی و بخصوص دهقانان    –را توسط خرده    

  .بهترین نمونه این نوع جنبش ضدامپریاليستی است

              از     

د          ی دارن ن در جنگ              –پی در پی داخل زاری از ژاپ ؛ ١٩٠٤ -١٩٠٥ شکست روسيه ت

الب   الب    ١٩٠٥انق گ  اول؛ انق يه؛ جن را    ١٩١٧ روس يه؛ ف      روس

؛  ١٩٢٩ -٣٢     ای  و         

؛  ١٩٤١ -٤٢م  در  دوم؛    از    

        در      -١٩٤٥  در  

 ١٩٤٩این جنبش ها  بوسيله پيروزی انقالب چين در سال              . وابسته را دامن زد   

  .به جلو رانده شدند

ارگری               ی ک ين الملل وده ای    (مسائل تاکتيکی و استراتژیکی جنبش ب و جنبش های ت

ی نشأت م              ) ردم کشورهای وابسته  م ائی بخش مل د  ی  که از ظهور جنبش های ره گيرن

د شد            به تفصيل در بخش چهارم در فصل       ه خواه . های یازدهم و سيزدهم به آن پرداخت

  در               

 ای   در     از   و     

به   ورهای  و ش درت   –کش رکوبی  ق ه  و س     علي

ين            این وظيفه شامل  . دارندی  امپریاليستی بر آنها روا م     ه جنگ های ب این نيز هست ک

 و       از  –  –  

ی، صرف          مسأله جنگ . یکدیگر متمایز شوند   ائی بخش مل نظر از اینکه چه        های ره

ری م           ردم تحت ستم را رهب ارزات م د،  ی نيروی سياسی در هر مرحله بخصوص مب کن

روزی          هائی بر حق هستند، جنگ  جنگ رای پي د ب ان بای ارگران جه ا ک ه در آنه ائی ک ه

  .خلق ستم دیده تالش کند
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ر داعیب ترت ورژوازیبيش یب نعتیمل اص تعمارب ودهاس ایت تکش،ه زحم

کاف اش ينم ب وز ایجهن امطلوبنت هن ابرابرمبادل تثمارن دهاس دکنن عذابن

ا آنه تعمره رهمس دوددای وادصدورمح امم دهخ دباقيمان ان ورهای بهکش ش

ا ه گ جن ای مه رمایهمه تیس ود،امپریاليس اهنب دنگ هکني ب دانقالبی شض بخ

ای ه ه، ينالبت تنب وریرف ایامپراط تعمراتیه دونمس یب تهمراه مقاوم

تقریيَا

مستقيمًا

داد تعمرات،تع ایمس قبمعن ه،دقي یکلم تعمراتییعن همس ک تقيم غيرمس لطه س

 
 

 ٨٨

   استعمار جدید استعمار جدید--٥٥
ه         باال گرفتن جنبش های رهائی بخش ملی، پس         از جنگ جهانی دوم، امپریاليزم را ب

ه         . تعدیل اشکال سلطه در کشورهای عقب افتاده واداشت        سلطه مستقيم جای خود را ب

            .  داد 

درت    ه       ی های استعماری اداره م     توسط ق اهش یافت ادی آ زان زی ه مي شوند ب

رده است             . است . در طی دو دهه تعداد آنها از هفتاد به تعدا انگشت شماری تقليل پيدا ک

ال      امپراطوری های مستعمراتی ایتاليا، هلند، بریتانيا، فرانسه، بلژیک و سرانجام پرتغ

  .و اسپانيا  بکلی سقوط کرده اند

   از        

 و  :               

اليزم                   داخت، جنگ های امپری ه راه ان خونریزی هائی که امپریاليزم هلند در اندونزی ب

د و چين؛ و       بریتانيا در مالزی و کنيا؛ جنگ       زه و هن اليزم فرانسه در الجزی  های امپری

ه مصر در سال               کوتاه مدت خون  " لشگرکشی های " ر لشگرکشی در سوئز علي ين نظي

ه نظر                      . ١٩٥٦ دافعی پشت جبهه ب ات ت ال شوم عملي ن اعم اریخی، ای   ولی از دیدگاه ت

  .استعمار مستقيم بکلی محکوم است. می آیند

انی                      اليزم جه ام امپری ر فروپاشی نظ ل ب از بين رفتن استعمار مستقيم به هيچ رو دلي

ه م   نيست امپریاليزم  با کمی تعدی      د ی ل در شکل به حيات خود ادام اکثریت بزرگی   . ده

 .   در         –از  

    .  از     و   در    

زایش می یا                ا و کشورهای امپریاليستی پيوسته اف اهش   ميزان پيشرفت آنه ه ک د و ن . ب

وبی "و  " شمالی " و سطح رفاه سکنه در دو نيمکره          سرانهتفاوت در آمد     ين  " جن زم

  .حتی بيشتر از گذشته است

ه سلطه غيرمستقيم                 اده ب ليکن، تبدیل سلطه مستقيم استعمار در کشورهای عقب افت

دال            و         
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عمدتًا

ن اتای اختارمشخص س رمایه یس ندولت ورهاای تکش هعمومي تیافت اس

رمایه ی،س خصوص ی مل رمایه تی،س رمایهامپریاليس نعتیس ص تلط مخ

عمدتًا

ه رایالبت تب ایتراس اریه ده،انحص ادراتعم ص تند، غالداش ردهاش دک ان

والد ایف مصرفیکااله ون تاکن لطیموقعي همس ک ایل ریوس تراب

 
 

 

 

٨٩ 

ر       . تشدید فرآشد صنعتی شدن در این کشورهاست      همچنين   این فرآشد، هم ناشی از تغيي

ام            (توازن نيروهای سياسی است      ذیری است از سوی نظ یعنی، مبين امتياز اجتناب ناپ

افع اساسی خود            )امپریاليستی در مقابل فشار فزاینده توده ها       ، و هم ناشی از تعدیل من

  .های عمده امپریاليستی گروه

داده است             در واقع،    ماشين  . "تغيير مهمی در صادرات کشورهای امپریاليستی روی

"  و   "   را   " آالت و  

       .                  

ردن    ماشين های بيشتر به کشورهای وابسته بدون تشویق بعضی از         اشکال صنعتی ک

ه صنایع محصوالت مصرفی              (غيرممکن خواهد بود     این صنعتی کردن  محدود ب

  ).است

ا                 افزون آنکه، شرکت   ز ب انی خود، و ني های چند مليتی، در چارچوب استراتژی جه

ع در                          دو امر ذینف ان ب ده، از هم داز گسترش فروش خود در آین در نظر گرفتن چشم ان

های   شرکتبدین ترتيب، ایجاد    . د معينی از کشورهای وابسته اند     استقرار خود در تعدا   
،   و  "" از       

 از   .   در      

اع       . مستعمراتی جدید است  ارگر در اجتم ه ک ه طبق ت، وزن ن واقعي ل ای زایش  و به دلي  اف

  .می یابد

د صنعتی                  اقی می مان اليزم ب ده و استثماری امپری ه محدود کنن این ساختار، در زمين

 – درصد جمعيت  ٢٥ تا   ٢٠آن بندرت از    " بازار داخلی "کردن محدود باقی می ماند، و       

ان  . کندی  تجاوز نم  –طبقات مرفه، طبقه متوسط جدید، دهقانان دارا         فقر توده ها همچن

د تضا. باقی است  امکان انفجارهای   . دهای اجتماعی در عوض کاهش، افزایش می یابن

  .انقالبی پی در پی در کشورهای وابسته از این واقعيت سرچشمه می گيرد

ساالری   و آن دیوان: گرددی در چنين شرایطی الیه اجتماعی جدیدی دارای اهميت م        

رل                    ل مالحظه ای کنت ی شده قاب زار    دولتی است که  به بخش های مل         دارد، در ان
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 ٩٠

ی م    ملت  ی معرف افع مل ده من ام نماین د، در حاليکه از ی های خارجی خود را در مق آن

بدین ترتيب، . کندی رهبری انحصاری خود برای انباشت خصوصی متنابهی، استفاده م        

ی "شود که انحصارات خارجی، صنایع   ی نوینی ظاهر م" اتحاد قدرت حاکم "یک   "  مل

دگی      (دولتی را متحد می سازد      و این بوروکراسی     وَال توسط ارتش نماین اد معم این اتخ

ودی م ين  ). ش يک زم ی کالس ه اليگارش ا"داران و  وزن ورژوازی " (کمپرادوره ب

 . می یابد کاهش) وابسته

www.hks-iran.com


