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  :يادداشت

انتشار يافته " رنجبر"تحريروھمان زمان در نشريه " مجيد افسر" به وسيلۀ آقای ٢٠٠٨ مقالۀ حاضر را که در اکتر 
ل چندی قبل به غرض نشر برايما فرستاد، که به نسبت تراکم مطالب وبرخی تابود، يک تن از ھواداران پور

ًبعد ازآنکه اينک برای بار دوم از طرف آن دوست مجددا فرستاده شده است ، . نارسائی ھای تخنيکی انتشار نيافت
نبشته جدی اند، به تمام آنانيکه خواستار مطالعه يک را ما ضمن اظھار پوزش خدمت آن دوست، مطالعه اين مقاله 

  .پيشنھاد می نمائيم
            موفق وکامگار باشيد

 AA-AA            پورتال 
  

  مجيد افسر
  

  افسانه تا واقعيت جهان چند قطبي از
وستيای جنوبی واقعيتی را که چندين سال است در حمله برنامه ريزی شده و ماجراجويانه گرجستان ساکاشويلی به ا

 .پس پرده ھای اقتصادی جھان نيمه پنھان بود آشکار کرد
مستقل از آنکه اين درگيری کوتاه مدت چه تاثيری بر روابط منطقه ای کشورھای قفقاز و از آنجا روسيه و آمريکا 

ر انتخابات اخير آمريکا به کار گرفته شد، د” حزب جمھوری خواه“گذاشت و چگونه به عنوان دوپينگ انتخاباتی 
  .می توان اين درگيری را سر آغاز يک تحول سياسی خطر ناک در جھان نيز دانست

اين دگرگونی در اولين نگاه به تقويت اين تئوری دامن زد که جھان تک قطبی امپرياليسم آمريکا و اروپا رقيب 
ن ھا و روزنامه ھا رقيب جديدی است و در حقيقت آشنائی کھنه جديدی پيدا کرده اند که تنھا روی تصوير تلويزيو

  .است
عکس العمل روسيه در برابر حمله نظامی گرجستان با قدرت تمام صورت گرفت که منجر به شکست رسوا و 
قابل پيش بينی دست نشانده آمريکا در گرجستان گرديد از حوصله بحث ما خارج است قصد من تنھا بررسی 

آورده ” ارمغان” است که اين ماجراجوئی نظامی سياسی آمريکا در عرصه بين المللی باخود بهاجمالی نتايجی
  . است

   پايان جھان تک قطبی امپرياليستی؟
پس از ماجرای گرجستان بسياری از رسانه ھای چپ و راست به اين نتيجه رسيده اند که دوران يکه تازی 

دوران ” آمريکا“ با پاسخ قاطع روسيه به اين تجاوز و تحريک سياسی امپرياليسم آمريکا در جھان به پايان رسيده و
  .جھان چند قطبی امپرياليستی دوباره آغاز گرديده است

 –آمريکا “رسانه ای تعلق دارند، دو قطب متخاصم را به مثلث ” جبھه چپ“بخش ديگری از اين رسانه ھا که به 
  . قرار می دھند  ” ايران و ونزوئال و کوبا– چين –روسيه “در مقابل مثلث ”  اروپا و ژاپن–اسرائيل 

  :، با تفاوت ھای جزئی گرفته ميشود، عبارتند ازنتايجی که از اين تحليل ھا و تحليل ھای مشابه 
>!--]if! supportLists[ --< -          >! --]endif[ --<چند قطبی شدن جھان امپرياليستی  
>!--]if! supportLists[ --< -          >! --]endif[ --<آغاز جنگ سرد.  
>!--]if! supportLists[ --< -          >! --]endif[ --< کورسوی اميدی برای پيدا شدن جبھه وسيعی از کشور

  ھای پيرامون در برابر امپراطوری آمريکا 
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” نيانھشدار به ايرا“بخشی از فعاالن سياسی راست در ايران حتی تا آنجا جلو می روند که با انتشار اطالعيه بنام 
برای بزرگ جلوه دادن خطر روسيه به قلب ماھيت وقايع گرجستان پرداخته و با گرفتن موضع مشابه آمريکا و 

 پشتيبانی از تازش روسيه به گرجستان، ”:بخشی از متحدانش روسيه را عامل جنگ افروزی در گرجستان معرفی کرده 
روسيه دوست استراتژيک ايران نيست و سه  ”:ز نظامی گرفته و سپس نتايج الزم را از اين تجاو) ۵(“…ھای امنيتی گفتگو

ھای ملی کشور، و بی اعتنايی به تعھدات از جمله نسبت به حقوق ايران در دريای  سده تجاوز به خاک ايران، بی ثبات کردن دولت
ه را انجام نداده اند، گواه اين مدعا  سال کاری يک سال١٧مازندران و سرانجام خودداری از راه اندازی نيروگاه ھای بوشھر، که پس از 

و سعی در بزرگ جلوه دادن خطر روسيه در منطقه دارد در حاليکه گند جنگ افروزی ھای امريکا و ” .باشد می
  . اسرائيل منطقه را گرفته و خطر تجاوز به ايران ھنوز ھم موجود است
ردانده اند و در تمام متن کوچکترين اشاره ای امضا کنندگان اين متن انگشت اتھام را با قصد به سوی روسيه بر گ

  .به جنايات آمريکا در ايران و منطقه نمی کنند
نمونه ديگری از اين شيوه راه کار ھا برخورد نپخته آيت هللا بروجردی بعد از درگيری مابين گرجستان و روسيه 

سران مصلح ” خطاب به مردم و !بروجردی با انتشار اعالميه رسمی از درون زندان جمھوری اسالمی. می باشد
  :و می نويسد   بخوانيد آمريکا و اروپا” و رؤسای عدالتخواه دنيا

  . برھمگان، علنی شده كه حمايت گستردۀ روسيه و چين، باعث فزونی استبداد داخلی در ايران گرديد” 
ّوجب تجری رژيم اسالمی آقای رئيس جمھور چين، شما بايد در قبال اين كمكھا و موضع گيری ھای ناعادالنه كه م

  ايران می شود و فشارھايش بر مردم ضعيف و نحيف ايران، می افزايد، پاسخگوی تاريخ معاصر جھان شويد؟
ّآقايانی كه در اجالس غيرمتعھد ھا در تھران شركت ميكنيد، ھيچ ميدانيد كه با اين عمل، رنگ وجاھت به احكام 

  )۶(”نھدام فرزندان اين آب و خاك، جسورتر می نمائيد؟ّضد بشری حكومت ما می دھيد و آنھا را در ا
! طبعا در اين فراخوان يک کلمه از شاه کارھای آمريکا و متحدانش در منطقه و ايران سخنی به ميان نمی آيد

وجالبتر از ھمه اينکه در چه زمانی اين فراخوان صادر می شود، درست زمانی که آمريکا سعی در بزرگ جلوه 
طرح اين دو اطالعيه نشان از وجود گرايشی آشکار در درون و بيرون ! است” س تجاوز گر روسخر“دادن خبر 

  . در ايران با تکيه بر آمريکا دارد” تغيير“رژيم اسالمی برای 
رغم تضادھای مشخصی ی عل” چين” و چرخش رويزيونيستی ” یشورو” تصوير جھان امپرياليستی پس از سقوط 

  .، بدون ھيچ شکی جھانی تک قطبی بودبين آمريکا، اروپا و ژاپن
اروپا، ژاپن، کانادا، استراليا و اسرائيل نه تنھا با  ش يعنی برخی از کشورھایآمريکا و متحدان سياسی و نظامي

 جويانه و نئو کلونياليستی خود بر نداشتند بلکه آشکارا با یدست از سياست ھای برتر” اتحاد شوروی“فرو پاشی 
در ” نئو ليبرالی“در عرصه سياست بين المللی و نظامی و با سرعت دادن به سياست ھای ” ی نئو کان“سياست ھای 
  . اقتصادی پاسخ صريح مشت آھنين را در برابر رقبای احتمالی در پيش گرفتند-عرصه سياسی

 و خلع محيط زيست برای پايان يافتن پيمان ناتو” فراطبقاتی“، ھواداران ”حقوق بشری”اميد بسياری از گرايشات
سالح باسرعتی باور نکردنی به پايان رسيد و در حاليکه پيمان ورشو از امروز به فردا از صحنه روزگار محو 
شد و حتی اشکال کوچک تری از آن نيز بوجود نيامد، پيمان امپرياليستی ناتو نه تنھا تعطيل نشد بلکه به شدت نيز 

و ” امپرياليستی “ و ھيچ تھديد جدی برای کشورھای گسترش يافت و اين ھم در شرايطی که ھيچ دليل واقعی
 مبالغ سرسام آوری از بودجه ھای کشورھای عضو اين پيمان نظامی .اعضای اين پيمان تجاوزکارانه وجود نداشت

صرف خريد اسلحه، تھيه سالح ھای استراتژيک ھسته ای و مدرنيزاسيون ارتش ھای اين کشور ھا می شود و 
ھای ز با مرًيد کنسرن ھای نظامی آمريکا و اروپا می کند و مرز کشورھای عضوناتو تدريجاسود بی پايانی را عا
  !.اند روسيه منطبق شده

 در جھان بوده است ٢٠٠۴ ميليارد دالر صادر کننده اصلی اسلحه و ابزار ھای نظامی در سال ١٨.۵آمريکا با 
 ميليارد دالر اسلحه صادر ۵.۴د داشت تنھا  که ھنوز شوروی وجو١٩٩١اين در حاليست که ھمين کشور در سال 

  .می کرد
 پس از آلمان در مقام سوم قرار دارد در حاليکه اين کشور ٢٠٠۴ ميليارد صادرات اسلحه در سال ۶.۴روسيه با 

  )۴!( ميليارد اسلحه صادر می کرد۶.٢ که ھنوز شوروی سقوط نکرده بود ١٩٩١در 
 ميليارد صادرات اسلحه ١٨.۵ معادل ٢٠٠۴انسه، کانادا و اسرائيل در سال متحدان آمريکا يعنی آلمان، بريتانيا، فر
 ٧٠٠چين در ھمان سال حتی کمتر از کانادا اسلحه صادر کرده است تنھا ! داشته اند يعنی ھمه باھم معادل آمريکا

   .ميليون دالر
امی امپرياليستی باشد اما در در نگاه اول شايد اين اقدامات غير منطقی تنھا در خدمت کمپانی ھای پر قدرت نظ

دراز مدت تنھا گام ھائی ضروری در راستای حفظ و گسترش سياست ھای امپرياليستی آمريکا و متحدانش بوده و 
   .نشان از برنامه ريزی ھای مفصل تری دارد

، گسترش ”تروريسم جھانی“مانند مبارزه با گسترش نفوذ مسلمانان افراطی، مقابله با ۀ بھانه ھای فريب کاران
که از سوی … و ” دفاع از حقوق زنان“، ”دفاع از حقوق ملل تحت ستم“در جھان، ” حقوق بشر“و ” دمکراسی“
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ش در بوق ھای تبليغاتی شان دميده می شود نمی تواند پرده بر جنايات و حرص بی پايان  و متحدان اروپائيآمريکا
  .ندازد بي)آنان(  نظامی –صادی آنان را بر منابع طبيعی و انرژی جھان و برتری طلبی اقت

حداقل چھار جنگ ” شوروی“آنان پس از سقوط ” حقوق بشری“و فعاليت ھای ” دمکراسی طلبی“کارنامه 
  .خانمانسوز با ھزاران کشته و ميلياردھا دالر ھزينه مالی بوده است
  ١٩٩١حمله نظامی جورج بوش پدر و بخشی از اروپا به عراق در سال 

 که منجر به نابودی اين کشور و تجزيه آن ١٩٩٩ش به يوگسالوی در سال ا و متحدان اروپائي نظامی آمريکحمله
  .گشت

   ٢٠٠١ش به افغانستان و اشغال غير قانونی اين کشور در سال ا و متحدان اروپائيحمله نظامی آمريک
    ٢٠٠٣حمله نظامی و اشغال غير قانونی عراق در سال 

نش تجاوز، سرکوب، گسترش فقر، نقض حقوق بشر، تاراج منابع ملی و طبيعی نتيجه اين سياست آمريکا و متحدا
اين کشورھا، کنترل سياسی منطقه، بر قراری حکومت ھای دست نشاده، تجزيه و تغييرات جغرافيائی غير واقعی 

می کار بردن سالح ھای اته ب در اين مناطق، نابودی زندگی مدنی، کشتار ھای دسته جمعی، محاصره اقتصادی،
وجود آوردن پايگاه ھای نظامی آمريکائی و اروپائی در اين مناطق، و سر آخر گسترش ه سبک عليه مخالفان، ب

  .نفوذ امپرياليستی آمريکا و متحدانش بوده است
چرای تمامی جناح ھای حاکم بر آمريکا و گسترش نفوذ سياست ھای امپرياليستی آمريکا در جھان ھدف بی چون 

  .ات سياسی تنھا بر سر روش رسيدن به چنين اھدافی دارای اختالف نظر ھائی می باشندبوده و اين گرايش
ما و مک کين بر سر ايران، عراق، افغانستان، پشتيبانی از اسرائيل و تعھد اتی اوبايک نگاه به برنامه ھای انتخاب

فتاده جناح ھای مختلف خصوص مسئله گرجستان نشانگر تفاوت ھای جزئی و پيش پا اه در برابر اين کشور و ب
  .سياست حاکمان در اين کشور است

ستراتژيک امپرياليسم آمريکا علی رغم اختالفات سياسی با نظريه پردازان برژينسکی نظريه پرداز سياست ھای 
رئوس ” تنھا قدرت جھانی”در نوشته خود” مک کين“در انتخابات آمريکا در برابر ” اوباما“و حمايت از ” نئوکان“

 يک مدت طوالنی تنھا با یابربلند مدت اياالت متحده راچنين ترسيم می کند که سلطه جھانی آمريکا سياست 
  :رعايت سه اصل ممکن است

  . جلوگيری از ھمکاری و حفظ وابستگی امنيتی بين دست نشاندگان -١
  .حفاظت از مناطق تحت نفوذ-٢
  )١). (بربرھا(جلوگيری از اتحاد نامتمدنان-٣
   

دنبال متحد نمی گردد بلکه بنده ه  آمريکا بًکيد می کند، اوالأ باال چند نکته را بيان کرده و ت سطوربرژينسکی در
  .می خواھد

علی رغم ” متمدنش“پيرامونی ايجاب می کند تا با متحدان ” بربر“ منافع بلند مدت آمريکا در برابر کشورھای دوم
  .درآيداختالفات غير قابل کتمان امپرياليستی از در ھمکاری 

اين سياست با ھدف درھم شکستن مقاومت ھای ضد استعماری و ضد امپرياليستی ملت ھا و کشورھای نا فرمان 
  .صورت می گيرد

 ژاپنی و –آمريکا بدون متحدان اروپائی ” ھژمونی طراز نوين“برای برژينسکی مانند روز روشن است که 
 ابدی نخواھد بود و تالش آمريکا بايد بر طوالنی تر ھرحال اين تک قطبی بودنه  ممکن نيست و بویاسرائيلی 

يای ابدی تسلط بر جھان خواب خرگوشی خواھد بود که در انتھا منجر به ؤکردن اين وضعيت باشد و ھر گونه ر
 و ورشکسته شدن بانکھای معتبر و صندوقھای  خصوص که بحران سخت کنونیه ب.کابوس ھولناکی خواھد شد
 دارد که آمريکا درحفظ و اعمال ھژمونی خود برجھان دچار محدوديتھای بسيارجدی بيمه آن، حکايت از اين

  .است شده
سارکوزی، آلمان مرکل، لھستان، چک، ۀ رشد نظرات مشابه اين سياست ھا در کشورھای متحد آمريکا مانند فرانس

و پيدا کردن ” نوين جھانینظم “ايتاليا و بسياری ديگر در جھان در واقع در چارچوب تنظيم خود با سياست ھای 
  .ھر چه سريعتر جايگاه خود در اين پيمان ننگين تجاوزگر است

نظريه پردازان اروپائی در رسانه ھای رسمی و غير رسمی به سرکردگی آمريکا نه تنھا اذعان دارند بلکه در 
  .گام زدن را فرزانگی می خوانند” رھبر“رکاب 

مردم، خود را در برابر دشمنی سراپا ” بن بست“اروپا با سناريوی  و نظريه پردازان انيدولتبلکه بخشی از 
  :ساختگی قرار داده واز آنان می پرسند

جز ھمکاری با آمريکا باقی می ه آيا طريق ديگری ب… در برابر صدام حسين، بن الدن، طالبان، احمدی نژاد و “
  ”ماند؟ آيا اين يک مبارزه تمدن با وحشی گری نيست؟

ھديد تدر لھستان و جمھوری چک به بھانه سياست ايجاد وحشت استقرار سيستم دفاع موشکی نمونه برجسته 
احمدی نژاد و شرکا می باشد که ” فو توشاپی“ بلند پرواز  موشکی شھرھای آمريکا و اروپا توسط موشک ھای
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ران را تھديدی جدی  اي،ی از ساکنان اروپا بخش قابل توجھًحتی افکار عمومی اروپا را پوالريزه کرده و واقعا
   !!!برای خود می دانند

   !جھان چند قطبی از افسانه تا واقعيت
جنگ “و ” جھان چند قطبی“ھمانطور که قبال نيز اشاره شدن درگيری گرجستان بھانه ای شد تا دوباره مباحثات 

م آمريکا را اعالم مطرح شده و حتی بسياری تا پای آن رفتند و اعالم پايان ھژمونی يک جانبه امپرياليس” سرد
  .کردند

لب بايد به در اينجا مفيد می دانم به طور مختصر به مشکالت اين نظريه بپردازم، برای بھتر روشن شدن مط
که مانع به حقيقت پيوستن اين نظريه می شود پرداخت، اين به اين معنی نيست که منافع امپرياليسم آمريکا  لیيمسا

تحدان نزديکش تھديد نمی شود و يا رقابت و اختالفات سرمايه ھای بزرگ و توسط روسيه، چين، ھند و يا حتی م
ھميشه به ھمکاری منجر می گردد، ” بربريت“امپرياليستی تابع منافع بزرگ تر آنان می باشد و به بھانه مبارزه با 

تر تابعی از وضعيت ستراتژی ھا و برنامه ھای بلند مدت ه منافع کوتاه مدت آنان داشته و بلکه تا حدودی بستگی ب
اقتصادی، بحران ھای ادواری سرمايه داری جھانی و موانع واقعی مانند جنگ ھا و مقاومت ھای خلق ھا در 

  . برابر سياست ھای امپرياليست ھا است
نظام بين الملل در اصل سلطه گرا است چون بر محور اياالت متحده و به عنوان ساز و کاری آمريکائی طراحی ” 

اين نظام آزادمنشانه می باشد چون مشروع و با تعامل .اساس اصول آمريکائی سازمان داده شده استشده و بر 
  .:متقابل شکل گرفته است

اروپائيان که می توان ژاپن را ھم به آنھا اضافه کرد، توانستند به نحوی جوامع و اقتصادشان را بازسازی کرده و “
 باشد ولی در عين حال فضای الزم برای آزمون الزم برای يک پارچه سازند که مناسب تسلط آمريکائی ھا

تکامل اين نظام پيچيده در … -خودمختاری را داشته باشندو نظامھائی نيمه وابسته از لحاظ سياسی داشته باشند 
بين اين کشور ھا ھر چند گاھی تضاد ھای شديد به . روابط بين قدرت ھای عمده غربی بود” داخلی کردن“خدمت 
ی آيد، اما نکته مھم اين است که تضاد در درون نظامی سازمان يافته و با ثبات، وبه ھم پيوسته محدود می وجود م
  )٣(”وحشت از جنگ کنار نھاده شده است… گردد

در سطور باال و اميد ھای واھی وی بر عدم تشديد ” جان اکنبری“صرف نظر از خوش بينی ھای اغراق آميز 
 بايد اذعان کرد اتحاد امپرياليست ھا در برابر زحمتکشان و کارگران ،ربی و ژاپنتضاد ھای امپرياليست ھای غ

جھان و مبارزات حق طلبانه آنان برای سرنگونی سرمايه داری جھانی و استقالل و آزادی با اينکه در نيم قرن 
  .اخير متحمل ضرباتی شد اما منجربه از ھم پاشيدن اتحاد آنان نشد

 بخش ھائی از نظريه پردازان آمريکائی و اسرائيلی تبليغ و ترويج می شود ، تالش در تئوری ديگری که از سوی
بزرگ جلوه دادن خطر بنياد گرايان اسالمی است، بخشی از آنان تا آنجا پيش می روند که احتمال پيوند و اتحاد 

  .مابين بنياد گرايان اسالمی و روسيه و چين را مطرح می کنند
وجود آمدن يک ابرقدرت اتمی اسالمی را محتمل و حتی بسيار ممکن ارزيابی می کنند و ه بدسته ای ديگر احتمال 

  .را در دستور کار خود قرار داده اند!!! مقابله با اسالميزه شدن منطقه، و حتی اروپا
 نه بنياد نظريه پردازان آمريکائی اما از بی پايه بودن چنين ادعاھائی به خوبی آگاھند، نه بنياد گرائی اسالمی و

گرايان اسالمی متحدند و نه امکان اتحادشان واقعا موجود است، نه حکومت شيعه جمھوری اسالمی قادر است اين 
نقش را ايفا کند و نه امکانات واقعی چنين کاری را در آينده خواھد داشت و نه بنياد گرايان اھل تسنن حاضر به 

ين حماس و حکومت اسالمی ايران تنھا در چارچوب فشار گسترده اتحاد ھای گذرای ماب. ن می باشندآنانزديکی به 
ه  خواھد بود، وحتی چنين اتحادی ھيچ نشانی از ب آمريکا ،اروپا و اسرائيل و کشورھای وابسته عربی امکان پذير

  .:وجود آمدن يک قطب اسالمی در برابر آمريکا نخواھد بود
 اسالمی صورت گرفته و  ا، می تواند از سوی اصول گرائی ھای محتمل برای تفوق آمريکمبارزه جوئیيکی از “

 استفاده از ءبا تشديد دشمنی دينی با روش زندگی آمريکائی و سو. مشکالت اين منطقه بی ثبات را تشديد نمايد
جنگ اعراب و اسرائيل، اصولگرائی اسالمی می تواند چندين دولت طرفدار غرب در خاورميانه را تحت فشار 

با اين ھمه، بدون چسبندگی  .ويژه خليج فارس را به خطر اندازده در نھايت منافع آمريکا در منطقه، بقرار دھد و 
سياسی و در نبود يک کشور قدرتمند اسالمی واقعی، چالش ھا از سوی اصولگرائی اسالمی دارای ھسته 

  )١(”.اھر می گرددنده ظگصورت خشونت ھای پراه  صورت نخواھد گرفت و بلکه ب،جغرافيائی سياسی منسجم
  امتيازات امپرياليسم آمريکا در برابر رقبا   
  قدرت نظامی  

بدون ھيچ شبھه ای قدرت نظامی و تسليحاتی آمريکا با ھيچ يک از کشور ھای رقيب قابل مقايسه نبوده و حتی 
  .به پای آمريکا نمی رسند ی و زير دريائی ھای اتمیيسيه در زمينه کالھک ھای ھسته رقبائی مانند چين و رو

آمريکا تنھا کشوری در جھان است که در صورت بروز جنگ اتمی و مورد حمله قرار گرفتن توسط چين و (
  ).روسيه توانائی حفظ را دارد و حتی قادر به پاسخ دادن به اين حمالت می باشد
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 پيشرفته تر و مدرن تر سالح ھای برتری نظامی آمريکا نه تنھا در درياھا و در ھوا آشکار است بلکه در کيفيت
  . نظامی نيز اين برتری حفظ می شود

که  پايگاه نظامی در سراسر کره خاکی ٧٢۵مقايسه امکانات نظامی و لجستيکی امپرياليسم آمريکا با بيش از 
  .ی مجھز می باشند با پايگاه ھای نظامی روسيه و چين نادرست استيبسياری از آنھا به سالح ھسته 

  .بيشتر از چين و روسيه می باشد  آغاز حمله نظامی به ھر نقطه ای در دنيا  ی آمريکا برای پاسخ وياتوانائ
وابستگی کشور ھای اروپائی و ژاپن به لحاظ نظامی به رھبر پيمان ناتو را می توان به روشنی در اين آمار و 

  :ارقام مشاھده نمود
 ميليون نيروی نظامی بی ھيچ رقيبی در مقام اول ١.٣٣٢.٣٠٠ و    ميليارد دالر بودجه نظامی.۵٨٣آمريکا با 
 ميليارد دالر در مقام ۶٧ ميليارد دالر در جايگاه بعدی است پس از فرانسه بريتانيا با ٧٢فرانسه با . قرار دارد
  .سوم است
ازنده جنگ  ميليارد دالر بودجه نظامی در مقام ھای چھارم و پنجم قرار دارند و دو ب۵٨ و چين با ۶٣روسيه با 

 ميليارد ۴١ و ۴۶دوم جھانی يعنی آلمان و ژاپن که قانونا حق تشکيل ارتش و نيروی نظامی را ندارد به ترتيب با 
  .دالر در مقام ھای بعدی قرار دارند

مجموع بودجه نظامی کشورھای چين، شوروی، ھند، ايران، ونزوئال، کوبا، قزاقستان، تاجيکستان، قرقيزستان، 
 ميليارد ٢٠٠به … نيکاراگوا، کره شمالی، سوريه، ترکمنستان، برزيل، بوليوی، اکوادور، ويتنام، و روسيه سفيد، 

   ! دالر در سال نمی رسد
در مقايسه، ” برژينسکی تئوريسين معروف امپرياليسم آمريکا چندان طريق اغراق را نمی رود که ادعا می کند

 متحده نه تنھا تمام درياھا و اقيانوس ھای جھان را کنترل می اياالت. فراگيری قدرت امروز آمريکا بی نظير است
وجود آورد که امکان اعمال قدرت ه  خاکی سواحل ب-کند، بلکه توانسته قدرت نظامی توانائی برای کنترل آبی 

لشگريان امريکا به خوبی در بخش ھای غربی و شرقی . سياسی در سرزمين ھای اصلی را ممکن می سازند
عوامل آمريکا، که برخی در تالش برای تقويت رابطه شان با . قرند و خليج فارس را کنترل می کننداوراسيا مست

  )١(”.واشنگتن ھستند، در کل قاره پخش شده اند
و پيمان ورشو در برابر پيمان ناتو می توانست تھديدی نظامی باشد امروز بيشتر اعضای ” شوروی“اگر زمانی 

 در زير علم پيمان ناتو سينه می زنند و مشغول ايفای نقش ارتجاعی خود می   وسيهپيمان ورشو يا متحدان سابق ر
   .باشند

   قدرت اقتصادی
اگرچه اين يک واقعيت است که ھژمونی امپرياليسم آمريکا بيشتر يک ھژمونی نظامی است اما نبايد از اين 

قطب مقابل يعنی “ش به لحاظ اقتصادی با واقعيت اين نتيجه را گرفت که آمريکا به تنھائی و يا آمريکا و متحدان
  .قابل مقايسه اند) اگر بتوان اصوال از چنين قطبی سخن به ميان آورد(” روسيه و چين

با وجود پيشرفت ھای اقتصادی وسيع در چين و ھند و تا حدودی در روسيه پس از يلتسين اما ھنوز بسيار شتابزده 
  .ن گفتاست که از رقابت ميان اين دو قطب بتوان سخ

آمريکا با روسيه نشانه تفاوتی عظيم است توليد ناخالص داخلی آمريکا در ) د.ن. ت( مقايسه توليد تاخالص داخلی 
 ميليون دالر توليد ١.٢٨٩.۵٨٢ميليون دالر در ھمين سال روسيه معادل  ١٣.٨۴٣.٨٢۵ برابر است با ٢٠٠٧سال 

  !تاخالص داخلی داشته است
 ميليون دالر است و توليد تاخالص داخلی ھر ۴.۵۴٠.۴٠٩با ھم در ھمان سال معادل توليد ناخالص چين و روسيه 

به لحاظ اقتصادی چين با ! ميليون دالر بوده است  ۵.۶٣٩.٣۵۴سه کشور روسيه، چين و ھند مجموعا برابر با 
ه است قابل  ميليون دالر توليد تاخالص داخلی داشت۴۶۶٩ ميليارد دالر حتی با ژاپن که در ھمان سال ١۶۴٩

  .مقايسه نمی باشد
 ميليون دالر توليد ناخالص داخلی توانائی مقابله با آمريکا ١۶.٨٣٠.١٠٠در زمينه اقتصادی تنھا اروپا است که با 

می توان به ناتوانی اروپا و وابستگی نظامی اين کشورھا دربرابر نيروی نظامی   داراست، با مقايسه ارقام فوقرا
الزم به تاکيد است که اين رقم مجموع توليد ناخالص داخلی اروپا را شامل می شود، اروپا .(عظيم آمريکا پی برد

حال نتوانسته است يک سياست متحد و مشترک در برابر سياست ھای آمريکا ارائه کرده و عمال به دو ه اما تا ب
سابق عضو بلوک شرق از بخش منقد سياست آمريکا و مروجان اين سياست تقسيم شده است ، بريتانيا وکشورھای 

در پيمان اروپا می باشند و تالش بخشی از اروپای کھن برای تشکيل ارتش   وابستگان مستقيم سياست ھای آمريکا 
  )٢)(حال بی نتيجه باقی مانده استه ش تا ب نيرنگ آمريکا و متحدان اروپائيمستقل از آمريکا با

  :نی در دست امريکا و متحدانش می باشددر ضمن نبايد فراموش کرد که کنترل سرمايه ھای جھا
مالی را بخشی از تور جھانی نظام آمريکائی ” بين المللی“ سازمان ھای ًبين المللی، مخصوصا بايد سازمان ھای ” 

ه در واقع، اين سازمان ھا ب. محسوب می کردند” جھانی“صندوق بين المللی پول و بانک جھانی حافظ منافع . بدانيم
 در اجالس برتن وودز در سال ًمريکائی ھا ھستند و ريشه ھايشان در تالش آمريکا مخصوصاشدت تحت نفوذ آ

   )١(” قرار دارد١٩۴۴
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   روسيه ابرقدرت انرژی 
دنبال پنج انحصار عظيم می باشند ه سمير امين سال ھا پيش در نوشته ای ھشدار می دھد که امپرياليست ھا ب

  .  تنش ھا و شکل گيری تضاد ھای خطر ناکی برای بشريت خواھد بودرسيدن به اين اھداف بی شک موجب ايجاد
  .يکی از اين انحصارات انحصار کنترل راه ھای بھره برداری از منابع طبيعی کره زمين است

با توجه به کمبود منابع انرژی فسيلی و اھميت کنترل اين منابع می توان به اھميت روسيه به عنوان توليد کننده 
  .ان پی بردرتبه اول جھ

تالش آمريکا و متحدانش برای کنترل اين منابع لحظه ای نيست که اين واقعيت را در نظر نگيرد که بستن فلکه 
  .لوله ھای گاز اروپا برای اقتصاد سرمايه داری جھانی چه پيامد ھای غير قابل پيشبينی خواھد داشت

 به ًستی با شرکت ھای اروپائی و آمريکائی متقابالتا زمانی که يلتسين و دولت فاسدش با قرارداد ھای امپريالي
سخنی به ميان نمی ” سربلند کردن خرس روسی“و ” جنگ سرد“حراج منابع ملی روسيه مشغول بودند کسی از 

  .آورد، آنان در واقع خرس را به رقص درآورده بودند
د ھای گاز و نفت، دستگيری و پس از روی کار آمدن پوتين و سياست جديد وی مبتنی بر تجديد نظر در قراردا

 حفظ منافع سرمايه ایمحاکمه رقيبان داخلی که بخشی از آنان ميلياردرھای نفتی وابسته به غرب بودند و تالش بر
داری روسيه و طلب سھم خود از بازارھای بين المللی، ورق بر گشت و کارت نقض حقوق بشر، سرکوب مليت 

از سوی غرب … قوق انسانی، ايجاد خلل در حرکت آزاد سرمايه و ھای تحت ستم، نقض آزادی ھای مدنی و ح
  !تو گوئی تا قبل از پوتين روسيه به رعايت تمام نکات نام برده ی فوق متعھد بود. روی ميز قرار می گيرد

بود بدون  طبعا تالش روسيه برای کم کردن نفوذ آمريکا و متحدانش در منطقه نفوذی سابق شوروی گام بعدی می
رداندن بازار ھای آسيای ميانه، قفقاز، بخشی از اروپای شرقی و استحکام بازار ھای چين و ايران صحبت از بازگ

  !يک قدرت منطقه ای ھم نمی توان کرد چه رسد به قطبی در برابر آمريکا
سالح پر ارزش روسيه يعنی انرژی و ثروت ھای طبيعی در عين حال ابدی نيست و روسيه تالش خواھد کرد از 

در . اين منابع برای ترسيم افق ھای بعدی و دورتر اقتصاد جھانی و نقش سرمايه داری روسيه در آن ياری جويد
عين حال مشتری درجه اول اين انرژی کشور ھای صنعتی اروپا می باشند که خود اين ويژگی به صادرات انرژی 

  ..روسيه نقش چاقوئی دولبه را می بخشد
گاز از ديگر نقاط جھان از جمله الجزاير و آمريکای التين در ھمين راستا قابل درک تالش ھای اروپا برای خريد 

  . می باشد
روسيه در حال حاضر جدی ترين حريف امپرياليسم آمريکا و متحدانش در منطقه نفوذ شوروی سابق می باشد، اما 

   . امپرياليستی کسب کندھنوز بسيار زود است تا اين کشور جايگاه شوروی سابق را در سياست بين اللملی
  درماندگی ھای امپرياليستی

با اينکه ترديدی در سلطه جوئی و امکانات عظيم امريکا و متحدانش در برابر رقبای آنان وجود ندارد اما اين تنھا 
  .يک روی سکه است

 مشگالت رغم اين ھمه نيرو و توان جھنمی آمريکا در حساس ترين مناطق جھان، در منطقه اوراسيا دچار علی
  .بزرگی است

 داشته و موجب ايجاد اختالفاتی در صفوف  حمله و اشغال افغانستان و عراق نتايج معکوس برای اشغالگران
  .است  متحدان آمريکا گرديده

 پای خود را از معرکه آمريکا و اسرائيل در عراق بيرون کشيده اند و در ًيماقکشور ھای اروپائی و ژاپن مست
 مردمی و فشار بنيادگرايان اسالمی و راه کار ھای مرتجعين حاکم بر ايران، آمريکا را از برابر مقاومت ھای

  .لحاظ نظامی تنھا گذاشته اند
شکست آمريکا در کنترل عراق به مبارزات انتخاباتی . حمايت ھای غير نظامی مشروط آنان ھمچنان ادامه دارد

  .ف قرار داده است ھدًآمريکا نيز کشيده و جناح جمھويخواه را مستقيما
سياست ھای جنگ افروزانه آمريکا در منطقه موجب نگرانی متحدان و وابستگان سياسی آنان نيز شده و بخشی از 

  . کشور ھای عربی تجاوز اسرائيل به لبنان را يک اشتباه بزرگ ارزيابی کرده اند
بدتر از گذشته رسيده و نه تنھا تحفه  سال از اشغال اين کشور به مرحله ای بسيار ٧جنگ افغانستان پس از گذشت 

صلح و دمکراسی و رفاه را برای افغانستان نياورده بلکه موجب تقويت ھر چه بيشتر طالبان در مقابل اشغالگران 
  .و دولت دست نشانده افغانستان گرديده است

اگرچه به مرحله عراق در اين کشور نيز نشانه ھای ريزش اتحاد امپرياليست ھای اشغالگر در حال مشاھده بوده، 
  .ھنوز نرسيده است

بحران ھای مالی آمريکا در زمينه وام ھای مسکن اگرچه در چند جنبه متفاوت قابل بررسی است اما دامنه اش به 
کشورھای متحد و شريک ھای اقتصادی آمريکا مانند چين و کشورھای عربی خليج نيز کشانده شده و نه تنھا وام 
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ی از سرمايه ھای خارجی کشور ھای گی شده اند بلکه بخش قابل توجھشکستگی و بيچارداران بی پناه دچار ور
در اين بحران مالی يا نابود گرديده اند و يا سرنوشت نامعلومی ) اروپا، چين و کشورھای نفتی عربی(ديگر جھان 
  .پيدا کرده اند

 تصنعی و از طريق وام ھای بی حساب آمريکا که با استفاده از اھرم ھای مالی خود در چند سال گذشته به شکل
قدرت خريد باالئی برای شھروندانش فراھم کرده بود و به ھمين دليل به کعبه جذب سرمايه ھای بين المللی تبديل 

مايه شده بود در حال حاضر بدترين دوران بحران سرمايه را طی می کند، با وجود اين ھمانگونه که قانون سر
سسات مالی بزرگتر با کمک دولت و ماليات دھندگان جھان و نه فقط آمريکا ؤ مداری جھانی است شرکت ھا و

  .مشغول بلعيدن شرکت ھای کوچکتر شده تا تمرکز سرمايه به مرحله باالتری رسد
د جھان صدای  مالی دولتی به بانک ھای متضرر در نئوليبرال ترين اقتصا اين در حاليست که کمک ھای ميلياردی

تو گوئی دخالت دولت !! ھم در نمی آورد ت حاکمه آمريکا و تئوريسين ھای رقابت آزادأ ھيھيچ کسی را درسطح
بد است تنھا تا زمانی که برای برقراری عدالت اجتماعی و بر عليه سرمايه باشد، اگر برای بقای سيستم سرمايه 

ا برای ريختن به جيب مھم نيست صدھا ميليارد دالر از ثروت عمومی کشورھ !داری باشد خيلی ھم مفيد است
  !بورس بازان، ھزينه شود

مقاومت کشور ھای آمريکای التين و پيمان ھای اقتصادی آنان عليه پيمان ھای استعماری آمريکائی و گزيدن راه 
تکيه بر نيروی خود که در خط مقدم آن کوبا و ونزوئال قرار دارند و از سوی بوليوی، نيکاراگوئه، اکوادور و تا 

  . الينحل امپرياليسم جھانی استً و برزيل حمايت می شوند يکی ديگر از مشکالت فعالنتينآرژاحدودی 
اين سياست ھا حتی موجب ايجاد اختالفات ھرچند جزئی در ميان امپرياليسم آمريکا و متحدانش گرديده و محاصره 

 العمل نگران کننده ای از غير انسانی و خفت بار کوبا از سوی بخشی از کشورھای اروپائی تخفيف يافته که عکس
  .دنبال داشته آمريکا را ب

   اھداف آمريکا و وظايف ما
ی خويش در راستای ايجاد فضای رعب و وحشت ياز ابزار عظيم تبليغاتی و رسانه امپرياليسم آمريکا با استفاده 

  .در جھان است
می جھان را برای سياست ھای در شرايط کنونی جھانی ، بدون يک تھديد دائمی به سختی می توان افکار عمو

جنگ طلبانه و سلطه جويانه امپرياليستی مجاب کرد، کاله شرعی آمريکا برای سياست ھای تجاوز کارانه 
     !! امپرياليستی را بايد اختراع کرد، مبارزه با کمونيسم، مبارزه با تروريسم، مبارزه با خرس تجاوز گر روس

مردم از . اعمال قدرت در خارج از کشور بيشتر بی تفاوتانه بوده استبرخورد عامه آمريکائی ھا در راستای “
. درگيری آمريکا در جنگ دوم جھانی حمايت می کردند چون تکانه آثار حمله ژاپنی ھا به بندر پرل را حس کردند
 و از درگيری اياالت متحده آمريکا در جنگ سرد در ابتدا به سردی استقبال شد، اما به محض محاصره برلين

  )١(”.جنگ کره شرايط تغيير کرد
سالح ھای کشتار جمعی صدام “، ”، جنگ ويتنام”جنگ کره“، ”محاصره برلين“، ”پرل ھاربر“ھمانگونه که 

بھانه ھائی برای آمريکا و متحدانش بودند تا به کشور ھای ” بمب اتمی ايران“و ” حادثه يازدھم سپتامبر“، ”حسين
ملل جھان سوم را  فکند و يا مبارزات استقالل طلبانه گازاکی و ھيروشيما بي اتمی بر ناديگر حمله کنند، بمب

دست به کشتار و قربانی کردن ” جايجنت اورن “ سرکوب کرده وبا بکار بردن بمب ناپالم و بمب ھای شيميائی
ينش را در  انسان بی گناه زنند، امروز نيز آمريکا به بھانه گرجستان مترصد فرصتی است تا چنگال خوننھاليوم

  . اوراسيا و منابع عظيم انرژی آن فرو کرده و تکه ھای بزرگی از آنرا ببلعد
چند قطبی بودن جھان سرنوشت بی ترديد جھان امپرياليستی بوده و در آينده نيز خواھد بود،تجربه جنگ ھای 

ديد و سقوط و افول جھانی اول و دوم و تقسيم دوباره جھان، و رشد و سر بر آوردن قدرت ھای امپرياليستی ج
قدرت ھای ديگر امپرياليستی سرنوشت محتوم سرمايه جھانی خواھد ماند اما وضعيت امروز جھان ھنوز به 

زمينه . مرحله ای نرسيده که طرف ھای درگير جھان امپرياليستی به صف بندی آشکار در برابر ھم رسيده باشند
 و تمرکز بخش قابل توجه انرژی دنيا در دست روسيه چند قطبی شدن جھان با رشد عظيم چين و ھند از يک سو

رشد و سرعت گيری اين . وجود آمدن اعتماد به نفس جديد در اين کشور فراھم می شوده از سوی ديگر و ب
تحوالت به تضاد ھای امپرياليست از يک سو و مقاومت کارگران و زحمتکشان و کشورھای مترقی از سوی 

  .ديگر مرتبط خواھد بود
 به کرات نشان داده تمامی قدر قدرتی امپرياليست ھا و سالح ھای مدرن آنان در برابر صفوف متحد تاريخ

  .کارگران و زحمتکشان رنگ می بازد
. بپردازندکمونيستھا نبايد به دام فريبکاری امپرياليستی افتاده و به پس و پيش کردن تضاد ھای عمده از غيرعمده 

امپرياليستی آمريکا ھستند ۀ چين و روسيه نه در اندازه امپراطوری ستم و سلطی مانند يقدرت ھای نظامی منطقه 
 تالش گسترده امپرياليسم آمريکا برای دست اندازی بر بازارھای سنتی. و نه حتی تھديدی جدی برای پيمان ناتو

ی پيمان ناتو  گسترش نفوذ نظام؛کشور ھای منطقه قفقاز، آسيای ميانه و بخشی از کشور ھای آسيای جنوب شرقی
ی و تحريکات ين زدن به جنگ ھای منطقه در نقاط سوق الجيشی اين مناطق؛ آتش افروزی امپرياليستی برای دام
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 اين کشور ھا را مجبور به مقابله کرده و ؛مليت ھا و اديان و مذاھب در راستای ايجاد ناامنی سياسی در اين مناطق
  .يکا و متحدانش می دھدبھانه ای برای ژست حق به جانب گرفتن به آمر

تکيه بر نيروی مبارزاتی طبقات زحمتکش و پيشاپيش آنان طبقه کارگر در کشور ھای پيرامونی، تالش برای ايجاد 
، از کشور ھای مستقل و مترقی برای مقابله با تجاوزات و تھديد ھای يک حرکت جھانی ضد امپرياليستی

 انقالب و برقراری عدالت اجتماعی و دمکراسی مستقيم با يکديگر امپرياليستی در سطح بين المللی و مبارزه برای
در تضاد نبوده و تخطی از اين اھداف زمينه ھمگامی و ھمراھی با امپرياليسم و سرمايه جھانی را موجب خواھد 

و درايران نيز رھائی از استثمار و ستم بی حد وحصر نظام سرمايه داری متکی بر واليت فقيه، نه در گر. گرديد
پناه بردن به بزرگترين کشورمتجاوز قرن، بلکه تکيه به کارگران و زحمت کشان و مبارزه برای پايان دادن به 

 و يا الئيک باشد ـ ممکن است و نه بزرگ جلوه دادن خطر روسيه   سلطه سرمايه ـ اعم از اينکه زير پرچم مذھبی
خواھيم   دادخواھی دربرابر تجاوزات رژيم اسالمی میاگر!!.”تپانچه و دالر“امپرياليسم متجاوز ” محبت“برای جلب 
ھای مردم داشته باشيم وسرسختانه از استقالل کشور دربرابر ھرگونه تجاوز بالفعل و نه تجاوز خيالی  رو به توده
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