
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@afgazad.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سازمان انقالبی افغانستان

  

  يا امپرياليست ھای خونخوار؟» جامعۀ جھانی«
 :به ادامه گذشته

  : از نظر اقتصادی– ٣
در چند سال اخير با آنکه امريکا خود را . است م اصلی امپرياليسيه يکی از مشخصاترشد ناموزون سرما 

پايان » کبير بورژوازی«ھای سياسی، اقتصادی و نظامی جھان قرار داده و فوکوياما تيوريسن  سرمفتش تمام حرکت

نما ھا تغييرات مھمی رو ی نظام بورژوازی را اعالم کرد، اما در موقعيت اقتصادی امپرياليستگتاريخ و جاودان

ھا نيز تغييرات جدی نمايان شده  آنۀ ھای سياسی، نظامی، بازار و سرماي گرديد و به تبعيت از آن در موضعگيری

تر  به اين خاطر يکی مقابل ديگری دندان تيز کرده تا آسان. ھای جديدی است است که شامل ھماھنگی و ناھماھنگی

 ده کشور برتر اقتصادی از نظر ٢٠٠۴در سال .  بجوندتر ھا را عميق حريف را بخوابانند و گوشت و پوست توده

 : توليد ناخالص ملی به مليارد دالر عبارت بودند از

، چين )١۶٧٢(، ايتاليا )٢٠٠٣(، فرانسه )٢١۴١(، انگلستان )٢٧١۴ (المان، )۴۶٢٣(، جاپان )١١۶٢٣(امريکا 

شته چين از موقعيت ھفتم به موقعيت چھارم در چھار سال گذ). ۶٩١(و ھند ) ٩٧٩(، کانادا )٩٩١(، اسپانيا )١۶۴٩(

  . و فرانسه از موقعيت ششم در موقعيت پنجم قرار گرفت

  

 

 

 

  

 

  

  

 

خصوص با تشکيل پيمان شانگھای ه اما با رشد ناموزون، روسيه موقعيت چھار سال قبل را پشت سر گذاشت و ب

امريكا جاپان آلمان انگلستان فرانسه  ايتاليا چين هسپانيا كانادا هند
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ھای نفت روسی موقعيت  ر به آن  فروخت و کمپنی مليارد دال٨٠که در اتحاد با چين، امتياز نفت سايبريا را در بدل 

ايران، ھند، سوريه و اندونيزيا . تثبيت کردند) گاه نفت جھان دومين ذخيره(قفقاز ۀ شان را در آسيای ميانه و حوز

ًچندين مليارد دالر را برای خريد سالح به روسيه فرمايش دادند، عالوتا روسيه از فروش سوخت اتومی به ايران 

در چھار سال گذشته که . نی به چنگ آورد و به اين شکل در بازارھای جھان موقعيتش را استوارتر کردسود کال

اينھمه .  مليارد دالر بود و در رده پانزدھم قرارداشت، اکنون به شدت بھتر شده است۵٨٢عايد ناخالص ملی آن 

مسـتعمره به دسـت  سـتعمره و نيمهھای خود اين کشورھا و کـشورھـای م درآمد از طريق استثمار خونين توده

داران و زحمتکشان افزايش يافته و فقر عمومی  آيد و به اين خـاطر روز تا روز تفاوت طبـقاتی مـيان سرمايه می

 .گيرد که در جايش آن را توضيح خواھيم داد جھان را فرا می

ۀ آسيايی، نھادھای چھارگانالمللی پول، سازمان تجارت جھانی و بانک انکشاف  بانک جھانی، صندوق بين

کننده دارند و  فرامليتی اند که در بسياری از تغيير و تحوالت جھانی نقش مھم و حتی در بعضی حاالت نقش تعيين

ھای گوناگونی در  اين نھادھا به شيوه. کنند ھای گوناگون بستر ايجاد می ھای امپرياليستی در زمينه برای کمپنی

ھا چون چوبدست  به اين ترتيب اين. کنند، فعال اند غيربازار کار میۀ ه شيوشکستن اقتصاد کشورھايی که ب

ًمثال بانک جھانی عامل اصلی شکست . آيند ھا ابزارھای بسترسازی نظم نوين جھانی به حساب می امپرياليست

 :ازسھامداران مھم سه بانک بزرگ عبارتند . ساختارھای اقتصادی در روسيه بود و آن را محتاج غرب ساخت

 درصد و ۴.٣١:  درصد، انگليس۴.۴٩: المان درصد، ٧.٨٧:  درصد، جاپان١۶.۴: امريکا:  بانک جھانی– ١

  .  درصد۴.٣١: فرانسه

 ۴.٨٨:  درصد، انگليس۵.٨٨: المان درصد، ۶.٠٢:  درصد،  جاپان١۶.٧٧: امريکا:  صندوق بين المللی پول- ٢

  . درصد٢.٨٩: نادا درصد،  کا٣.۶۶:  درصد، چين۴.٨٨: درصد،  فرانسه

:  درصد، کانادا۶.۴٢٩:  درصد، چين١۵.۵٧١:  درصد، جاپان١۵.۵٧١: امريکا:   بانک انکشاف آسيايی- ٣

 ۴٨ کشور عضو اين بانک اند که ۶٠.  درصد سھم دارند٢.٠٣٨:  درصد، انگليس۴.٣١۶: المان درصد، ٢١٩.۵

 .باشند کشور آن آسيايی و بقيه خارج از آسيا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بينيم که امريکا به عنوان قدرت بزرگ مالی جھان در ھر سه بانک نقش درجه اول دارد و لذا  ر جدول باال مید

. زند که به تبع از آن در مسايل سياسی و نظامی نيز چنين نقشی دارد حرف اول را در معادالت اقتصادی جھان می

گذاری بسياری از کشورھا را  ده اند، سرمايهھا که با ھزاران شعبه و شاخه در سرتاسر جھان پراکن اين بانک

 نظامی –کنند، با اينکه جاپان درين سه بانک نقش دوم را دارد، اما چنان زير تسلط و فشار سياسی کنترول می
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بانك جهاني صندوق بين المللي پول بانك توسعه آسيايي
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ً، امريکا مستقيما به باجگيری از آن  کشورامريکا قرار دارد که عالوه بر حضور چھل ھزار نيروی امريکايی در آن

 جنگ اول خليج بيش از ده مليارد دالر مصرف جنگ را جاپان پرداخت و اکنون مصرف نفت در. پردازد می

ناوگان دريايی امريکا را که به اصطالح به عنوان پشتيبان عمليات يازده سپتامبر در بحر ھند اسقرار يافته، نيز 

طرف چون خود را در امپرياليزم جاپان که بيشتر از ھر کشوری به نفت ضرورت دارد، از يک . پردازد می

بيند و از سوی ديگر خواھان آبراه آرام برای نفتکش ھايش از خليج فارس تا بحر ھند  روسيه میۀ معرض خطر آيند

که  ندارد، چيزی) امريکا(باشد، لذا راھی جز باجگذاری برای امپرياليزم مافوقتر خود  و دريای جنوب چين می

 ءدھد و در يکی دو سال اخير دو دولت آن ازين بابت استعفا شار میاقتدار آن کشور را سخت فسر بورژوازی بر 

 و جاپان به طور مستمر به خاطر ليبراليزه کردن ھر چه بيشتر اقتصاد شان زير فشار الماناز سويی ھم . داده است

 ازين بابت گذاری نقش مھم دارند و ھای اين دو کشور در پالن و نظارت بر سرمايه امريکا قرار دارند، زيرا دولت

باشد و حتی در بعضی موارد امريکا را به رويارويی و چلنج  اقتصاد ھر دو کشور از رشد بااليی برخوردار می

 وضع کرد، ٢٠٠۴ًھای بلند گمرکی بر موترھای جاپان، مخصوصا کمپنی ھوندای آن در  امريکا تکس. طلبند می

 .ساخت جه میورنه موترھای شوورليت و کاديالک امريکا را با شکست موا

ھا اجازه ندارند در چنين  طلبد و دولت    ليبراليزم امپرياليستی در بخش اقتصاد، آزادی کامل انحصارات را می

آورد تا دولت ھای شان درين موارد مداخله   و جاپان فشار میالمانمواردی مداخله کنند، به اين خاطر امريکا بر 

ھای مھم و مؤثر در سرمايه  حصارات بزرگی دست يافته و از امپرياليستبا اينکه اين دو کشور به تشکيل ان. نکنند

ھا از منظر توليد سالح وضع گرديد،  آيند، اما تعزيراتی که بعد از جنگ دوم جھانی بر آن و استثمار به حساب می

. کشی نمايد رهھا را چون مستعمراتش بھ ھا را در موقعيت ضعيفی قرار داد و اين به سود امريکا تمام شدکه آن آن

ھای مھمی چون  باشد و حرف موقعيت اين دو امپرياليزم در برابر امريکا، فرانسه و انگليس بسيار ضعيف می

 .    تقسيم جھان در شرايط حاضر ندارند

ًھا، مخصوصا امپرياليزم امريکا اثر  ھای امپرياليست گذاری    يکی از مواردی که در موضعگيری و سرمايه

ھای امريکا، فرانسه، انگليس، جاپان، روسيه و چين را به سوی رقابت بيشتر  ته و دارد و امپرياليستبسيار مھم داش

کشاند، کشاکش بر سر تسخير منابع نفت و گاز جھان است، به خاطری که تا  و حتی جنگ خانمانسوز جھانی می

 روز مقدار ذخاير زيرزمينی نفت و از يک طرف روز تا. حال جانشينی برای اين دو انرژی در دنيا پيدا نشده است

ھا در تالش اند که  يابد و از سوی ديگر نياز به نفت و گاز افزايش يافته، به اين خاطر امپرياليست گاز کاھش می

داران معروف فرانسه  يکی از کارخانه» ھنری برينگر«زمانی . ھای بيشتری را در کنترول خود بگيرند گاه ذخيره

ھرگاه يک «: دکترين کارتر در مورد نفت اين بود که» .احب نفت شود، صاحب جھان استھر آنکه ص«: گفته بود

قدرت خارجی در صدد آن برآيد که کنترول خليج فارس را به دست گيرد، اين اقدام بايد به مثابه تجاوز بر منافع 

زير نفت امريکا در و» .جمله  قوت نظامی سرکوب شود امريکا تلقی گردد و با تمام آنچه در قدرت ماست، من

خليج ۀ ھای انرژی حوز اگر جنگ سوم جھانی در بگيرد، موضع آن بدون شک مالکيت بر چشمه«:  گفت١٩٨٩

  ».فارس خواھد بود

چھارم يک که )  ليتر است١۵٩ھر بيرل (رسد   مليون بيرل در روز می۴٠   امروز مقدار توليد نفت در دنيا به 

نقليه در حرکت است که ۀ راده وسيلع مليون ٢٠٠در امريکا روزانه . شود آن توسط امريکا مصرف میۀ حص

 ٢٠٢٠امريکا تا سال . باشد العاده کم می ھای صنعتی آن فوق ھای سيستم مصرف اين وسايل نسبت به ماشين

 ٣۶جاپان فقط برای . ياستنفت دنۀ کنند چين دومين مصرف. کند  مليون بيرل نفت ضرورت پيدا می۶٧روزانه به 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای نفتی گردانندگان اصلی اقتدار، سياست و نظاميگری در جھان  به اين خاطر کمپنی. ی نفتی دارد روز ذخيره

. گيرد ھای نفت و گاز صورت می ھا بر سر تصاحب چاه ھا، استقرار نيروھا، تجاوزھا و قتل اکثر جنگ. باشند می

ِموبايل، ستاندارد، آيل آف کليفورنيا، بريتش پتروليم، شل، توتال، شفرون، ھای آرامکو، اکسون، تکساکو،  کمپنی
خانه،  ھای نفتی جھان اند که انحصار توليد، تجھيزاتی چون تصفيه ترين کمپنی اس از بزرگ پی ان گازپروم و سی

 از کشورھايی اند که روسيه، ايران، ترکمنستان و اندونيزيا به ترتيب. الين و تکنالوژی آن را در دست دارند پايپ

ترين ذخاير نفت جھان را در  اما کشورھايی که بزرگ. ھای گاز جھان را در سينه دارند گاه بزرگترين ذخيره

 :اختيار دارند، به ترتيب عبارتند از

:  مليارد تن، کويت١۵:  مليارد تن، عراق٣۵ تا ٢٣:  مليارد تن، قزاقستان٢۴:  مليارد تن، کانادا٣۵:  عربستان

:  مليارد تن،  روسيه١٠.٩ مليارد تن، ونزويال ١٢.٣:  مليارد تن، ايران١٢.٩:  مليارد تن، امارات متحد عربی١٣

 مليارد تن،  ٣.٣:  مليارد تن، نايجريا٣.٣:  مليارد تن، چين٣.٧:  مليارد تن، مکسيکو٣.٩:  مليارد تن، ليبيا۶.۶

 . مليارد تن٣: امريکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مھم نفتی وجود دارد، لذا ھر پنج قاره از رقابت، رويارويی، ھماھنگی و ۀ ان، چھار حوزجھ رۀچون در پنج قا

 بار به طرق ١١۵ سال گذشته ١۶ھای امپرياليستی در امان نيست و به اين خاطر امريکا در  ناھماھنگی کمپنی

ميانه،  ترتيب شامل شرقاين چھـار حوزه از نظر مـقدار ذخيره به . خيز حمله کـرده است مختلف بر کشورھای نفت

امروز چھل درصد . باشد می) کولمبيا، مکسيکو و ونزويال(ميانه و قفقاز، افريقای غربی و امريکای جنوبی  آسيای

گذرد که پنج کمپنی امريکايی و انگليسی و کمپنی توتال  ھرمز میۀ نفت جھان در خاورميانه توليد و از تنگ

 ١٩۵٢ کشف شد و تا ١٩٣۶نفت عربستان سعودی در . اری کرده استگذ ھا سرمايه فرانسوی بر بخش اعظم آن

شد و در برابر ھر تن نفت کويت فقط ده  ھای نفتی به اين کشور پرداخته می قيمت آن از سوی کمپنیۀ ھزارم حص

ه ای بر سودھای امپريالستی اثرگذار است که اگر در قيمت ھر بيرل نفت د ارزش نفت به اندازه. پرداختند سنت می

کند و به  ضرر می) روزانه حدود يک مليارد دالر( مليارد دالر ٣۵٠دالر اضافه گردد، بازار اقتصادی اروپا ساالنه 

دھد که انرژی نفت و گاز در  اين محاسبه نشان می. برند ھای انحصاری امريکايی فايده می ھمان پيمانه کمپنی

ھا گاھی از بلند رفتن  زند و با اينکه امريکايی ا رقم میر ھای شان ھا و کمپنی شرايط کنونی سرنوشت امپرياليست

ھای  کمپنی. برند کنند، اما خود به پيمانه زياد ازين نوسانات که بيشتر رو به باالست، سود می قيمت نفت شکايت می

اديه  ضد روسيه، جاپان و اتحهکنند، به طور مستمر ازين حربه ب امريکايی که بخش اعظم نفت دنيا را کنترول می

ميليارد تن نفت
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 .گردد کنند و به اين خاطر دوستی و منازعه ميان اين کشور با سود و تاوان نفت در جھان عيار می اروپا استفاده می

ميانه نيروی کافی در عراق، عربستان سعودی، کويت، قطر، عمان و خليج فارس دارد و      امريکا که در شرق

تر سازد و از  طرف نفوذش را اضافه کند که از يک کوشش میباشد،  پيمانش می اسرائيل نيز با تمام نيرومندی ھم

 . سوی ديگر از نفوذ حريفان جلوگيری نمايد

دوم کشورھای قزاقستان، قرغيزستان و ترکمنستان سرشار از نفت و گاز قرار دارند که اگر اين حوزه ۀ در حوز

اما . که در مقابله با امريکا برخيزندھا قادر خواھند شد  در اختيار روسيه و چين قرار گيرد، در تمام زمينه

علت .  گذاری کرده، گاز پروم روسيه نيز در توليد نفت آن سھيم است ھا امروز در ترکمنستان سرمايه امريکايی

ھای امريکايی جھت استقرار ھر چه بيشتر نيرو درين منطقه به خاطر کنترول نفت و گاز  اصلی تالش امپرياليست

  . باشد آن می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۀ در  منطق. نايجريا پنج درصد نفت جھان را در اختيار دارد. سوم شامل کشورھای غرب افريقاستۀ    حوز

ًعالوتا .  مليون بيرل نفت تثبيت شده است و امريکا تصميم دارد درين منطقه پايگاه نظامی بسازد١۴زانتومی کينيا 

. باشند ِفرون، شل، اکسون و اسو درين قاره فعال میھای نفتی ش در چاد و کامرون نيز نفت وجود دارد و کمپنی

 درصد ٢۵سازد، تصميم دارد به زودی اين واردات را به   درصد نفت خود را از افريقا وارد می١۴امريکا که 

 مليارد دالر نفت فروخته، ولی از جايی که رژيم حاکم بر آن از فاسدترين ۴٠نايجريا که طی چند سال اخير . برساند

ھا سخت   درصد مردم آن روزانه بايد با نيم دالر زندگی کنند، چيزی که امپرياليست٣٠باشد،  ای دنيا میھ رژيم

ھايی به شدت مزدور و ضد مردمی حاکم اند که  خيز رژيم بر اکثر کشورھای نفت. باشند ھايی می عاشق چنين نظام

کنند و با چنين ثروتی سطح زندگی مردم شان  ھای حامی خود فدا می تمام توليدات نفت شان را به پای امپرياليست

داران بر قدرت و خارج از  سرمايه. باشند داران گور می پايين بوده، بيشتر اين کشورھا زير بار قرض سرمايه

کنند و به اين خاطر تفاوت   شان عمل میۀ قدرت درين کشورھا چون بورژواکمپرادورھا برای باداران سرماي

نفت در جھان ۀ کنند ترين کشور توليد عربستان سعودی که بزرگ. باشد ھا می ھای آن ملتطبقاتی و فقر دامنگير 

ھا، فساد و خريد  ھا را به پای امپرياليست فروشد، اکثر اين پول است و روزانه بيش از يک مليارد دالر تيل می

داری  لوکس سرمايهمملو از کاالھای  ھای پيشرفته مصرف کرده، جامعه مصرفی دارد و بازارھای آن سالح
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ھا  شود و ھمين اکنون سعودی ھا دالر پرداخت می برای مشاوران نظامی و غيرنظامی امپرياليستی مليون. باشد می

» خادم حرمين شريفين«پادشاه خود را . پردازند مصرف چھل ھزار نيروی امريکايی مستقر در خاک خود را می

ريزد و به اين   ھست و بود شان را به پای انحصارات امپرياليستی میھای دينی مردم، ياد کرده با استفاده از جھالت

 .      باشد خاطر دولت فرتوت و مذھبی عربستان با آنھمه ثروت، امروز ملياردھا دالر مقروض می

گاه نفت جھان را در اختيار و در پيمان   چھارم شامل امريکای جنوبی و شماليست که کانادا دومين ذخيرهۀ    حوز

ونزويال، مکسيکو و کلمبيا در امريکای جنوبی از . ھای امريکا قرار دارد گذاری تا زير تأثير سرمايهنف

به اين خاطر امريکا . ھا قطع کند ونزويال تالش دارد که دست امپرياليزم امريکا را ازين چاه. کنندگان نفت اند توليد

ھای کالنی به   برای سرنگونی آن در مجلس سنا پولبرای از بين بردن دولت چاويز از ھر سوراخی استفاده کرده،

  .   رساند تصويب می

ترين ذخاير زغال سنگ جھان را در اختيار دارد   نفت جھان است و با اينکه بزرگۀ چين دومين مصرف کنند   

ين مصرف  اين ماده در جھان است، تصميم دارد که در چند سال آينده نفت و گاز را جانشۀکنند ترين توليد و بزرگ

گذاری ھشتاد مليارد  اينک عالوه بر سرمايه. سوزد زغال سنگ کند، چون اين ماده با توليد گازھای خطرناکی می

 ۴.١٨به ارزش » پتروقز«دالری بر نفت سايبريا که امريکا سخت بدان چشم دوخته بود، با خريد کمپنی کانادايی 

برد که  قزاقستان میۀ  بشکه نفت از حوز١۵٠٠٠٠روزانه ، اکنون »CNPC«مليارد دالر توسط کمپنی نفتی دولتی 

 ١٨.۵تصميم داشت به ارزش » سی او او ان سی«ًعالوتا کمپنی چينی . شود   دالر تمام می٩ھر بشکه نفت برايش 

ھای  ترين شرکت مليارد دالر شرکت نفتی يونوکال را بخرد که به اين صورت اين شرکت چينی به يکی از کالن

تری  شد، اما امريکا با آن مخالفت کرد و شرکت امريکايی شفرون آن را به ارزش پايين دل مینفتی جھان مب

سريالنکا به مصرف دو مليارد ۀ را در جزير“ ھميانتوتا”خواھد به زودی شھرک نفتی  چين می. خريداری نمود

 . آيد یبه اين ترتيب چين امروز يکی از بازيگران مھم نفت در جھان به حساب م. دالر بسازد
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