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  ٢٠١۶ جون ٠٢

  

  امريکا جھانی امپرياليسم ئی فرمانرواۀافسان

   
 جيمز پتراس                                   

فرمانروائی جھانی امريکا بر چندين تصور غلط عميق پايه گذاری شده است، که ظرفيت امريکا را برای » روايت«

ی امريکا درجھان رقابت عمل می کنند، جائی که ئفرمانروايان منطقه . تسلط بر سياست ھای جھان تحريف کرده است

در اروپا، روسيه يک نيروی مخالف قدرت مند  .نيروھای مخالف قدرت مند، سلطه امپرياليسم را محدود می کنند

و، تا ميزانی محدود، توسط کشورھای بريکس ) ايران(، خاورميانه )چين(است، که با اتحاد رو به رشد خود در آسيا 

 واشنگتن در اروپا گاه گاھی سياست ھای مستقلی را درپيش گرفته ۀعالوه براين، متحدان چند الي. تقويت می شود

مل توافقات مستقل نفت و گاز المان با روسيه است، که تالش ھای امريکا برای تضعيف مسکو را فرسوده اند، که شا

، »ساختار شرکت ھای چند مليتی، بانک داری و ارتش امپرياليستی«در حالی که ممکن است به نظر برسد که . می کند

سياست ھای جنگ، توافقات ه بندی،  سياست گذاری، بودجۀدر باالترين سطح اختالس، در مورد مسائل روزمر

پلماسی، خرابکاری و بازاريابی سرمايه داری، در درون يک شرکت امپرياليستی مشترک عمل می کند، اما تجاری، د

در مجموع، در حالی که ممکن است خورشيد ھرگز بر امپراتوری غروب . نيروھای متعدد خنثی کننده ای وجود دارند

    .ئی خود را از دست داده اندنکند، اما فرمانرواھا بينا
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  خوشيد ھرگز غروب نمی کند، اما چون مانعی در چشم امپراتور باقی می ماند

 اساسی سازماندھی شده اند، از متحدان ۀآن ھا بر چند الي.  ھستندیامپراتوری ھای پسا استعماری، سازمان ھای پيچيده ا
  .اتی در بين آن ھاتغيير و   چاپلوسۀاندستقل گرفته تا کشورھای دست نشًی و ملی نسبتا مئمنطقه 

 امپراتوری به عنوان يک ساختار جھانی ثابت عمل نمی کند، ھرچند ممکن است چنين اشتياقی ۀدر دوران معاصر، ايد

 يک قدرت بزرگ امپرياليستی است، اما بر برخی قدرت ھای امريکادر حالی که . داشته باشد و برای آن تالش بکند

  .  و نظامی پيشتاز جھان، مانند روسيه و چين برتری ندارد اقتصادی–سياسی 

ی خود را به خوبی دست ايجاد کرده اند، اما آن ھا ھم ئنشاندگان منطقه دست ، امريکاقدرت ھای امپرياليستی، مانند 

  .   از رقبای سياسی و اقتصادی محلی مستقل شده اندئیمحتمل عقب نشينی ھا و شکست ھا

امپراتوری شامل مجموعه . ر ثابت نيست که در نھادھای نظامی و يا اقتصادی تعبيه شده باشدامپراتوری يک ساختا

عالوه براين، متحدان .  کندتغيير است، که در طول زمان  و شرايط می تواند یای از نيروھای رقيب و روابط

ر حالی که اطاعت به توافقات د. امپرياليستی و دست نشاندگان از طريق الگوھای ثابت فرمان برداری عمل نمی کنند

کلی بر ايدئولوژی، دکترين نظامی و سياست ھای اقتصادی  مشخص با حاکمان امپرياليستی وجود دارد، اما مواردی 

وجود دارد که کشورھای دست نشانده از ارتباط ھای خودشان با بازارھای غيرامپرياليستی، سرمايه داران و 

  .صادرکنندگان پيروی می کنند

نيای قدرت امپرياليست جھانی تا اندازه ای پيچيده ونامشخص است، ساختار سياسی، اقتصادی، اداری و نظامی اگر د

يتی سنگينی دستگاه سياسی امپرياليستی بيشتر بر بخش نھادھای امن. درون  کشور امپرياليستی ھم، به ھمين گونه است

دھی شده اند که توسط شرکت  برای بازارھای خارج سازمانتصادینھادھای اق. پلماتيک و نمايندهمی کند، تا نھادھای د

  .  يک حرف پوچ است» اقتصاد بازار«. ھای بزرگ چند مليتی بر توليد کنندگان و بازارھای محلی تسلط يابند

 برند، تابع بازارھا کشور و منابع عمومی به کار می/ که اغلب کارگزاران دولتئی نظامی و بودجه ھا–نھادھای امنيتی 

  .   پلماتيک ھستند تا اولويت ھای نظامی نھادھای دو

در حالی که عمليات کشور امپرياليستی از طريق دستگاه ھای اداری غير نظامی و نظامی خود کار می کند، اما رقابت 

  . طبقاتی، قومی و تنظيمات نظامی برای بررسی وجود دارد– سياسی –اجتماعی 

نھادھای اصلی کشور امپرياليستی، بايد بين اھداف و نتايج، مقاصد و » اقعیقدرت و«در تجزيه و تحليل تأثير و يا 

اظھاراتی می سازند، در » قدرت و برتری امپرياليستی«مفسران اغلب در طرفدارای از . عملکرد واقعی فرق گذاشت

اص به زيانی ی، محلی و يا ملی خئحالی که در واقع، برخی سياست ھا ممکن است با توجه به يک صف بندی منطقه 

  .  پرھزينه و شکست منتھی گردد

از اين رو اين ضروری است که از نزديک به فعل و انفعال امپرياليستی بين اليه ھای گوناگون متحدان و مخالفان نگاه 

  .کرد تا ساختارھای فوری و دراز مدت و جھت ھای سياست کشور امپرياليستی درک شود

 کانادا، – اروپای غربی – امريکا: مپرياليستی بين رھبر و پيرو در چھار منطقهتوصيف روابط ا به ءاين مقاله ابتدا

اين .  می کندئیمی پردازد و زمين مبارزات و جنگ را شناسای التين امريکا و افريقا – پاسيفيک، خاورميانه –آسيا 

امپرياليست غربی و مخالفان  و سپس صف بين نيروھای متحد  معاصر ادامه می يابد»  امپراتورۀنقش«مقاله با بررسی 

در آخرين بخش به منابع تکه تکه شده بين کشور امپرياليستی و جھانی شدن اقتصاد و . کنونی آن ھا را مقايسه می کنيم

  . ھمچنين شکاف ھا و عواقب متحدان و پيروان امپرياليستی نگاه می کنيم
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  اليه ھای متحدان امپرياليستی در غرب

يک . ی مسلط از طريق يک سيستم پنج اليه تعامل می کندامريکا ھرمی پيچيده ای است که امپرياليسم غرب ساختار

مراکز، نيمه پيرامونی «پيکره بندی عمودی و افقی از رھبران و پيروان کشورھا وجود دارد که از طريق استعاره ھای 

  .درک نمی شود» سيستم خورشيدی«ساده » و پيرامونی

، ايتاليا و کانادا المان تا فرانسه، انگلستان، امريکالين تا دومين اليه است، که از قدرت امپرياليسم غربی از او

 امريکاکراتيک، اقتصادی و سياسی ودامنه و عمق ارتش، نھادھای بور. گسترش می يابد و فصل مشترک دارند

  . چھارچوب آن را تشکيل می دھد که پيروان عمل می کنند

جغرافيای سياسی /که اھرم ھای مستقل را برای بزرگ کردن حوزه ھای ژئوپوليتيکامپراتوری، در حالی  ۀدومين الي

  . حمايت نظامی و ارتباطات اقتصادی، اليه ھای باال را به اليه ھای پائين وصل می کندۀخود تأمين می کند، با ارائ

اين ھا از نظر . بالتيک است، اسکانديناوی، کشورھای پائين و دولت ھای پولندامپرياليسم در غرب شامل  ۀسومين الي

 و ناتو امريکا نظامی ۀ اروپای غربی ھستند و از نظر نظامی وابسته به سلطۀژئوپوليتيکی و اقتصادی درون حوز

، اروی، نيدنرفته و ماھر رفاھی مانند سوھمگون است، از کشورھای بسيار پيش سوم يک گروه ناۀاين الي. ھستند

آن ھا . پولند بالتيک وابسته مانند لتونی، استونی و ليتوانی و ۀًکشورھای نسبتا عقب ماند گرفته تا جيملند و بلانمارک، ھد

  .  مراکز امپرياليستی وابسته ھستند٢ و ١ابتکارات قدرت مستقل کمی را تمرين می کنند و به حمايت از اليه ھای 

وری چک و اسلواکی، بلغارستان و ال، مجارستان، جمھگ مانند يونان، اسپانيا، پرتئیشامل کشورھا»  چھارۀالي«

و پايگاه،  دست نشانده اند، که از رھبری کشورھای امپرياليستی پيروی می کنند، ئیًاين ھا اساسا کشورھا. رومانی است

ور تصميم  ضی، آن ھا ھيچ صدای  مستقل و يا حبه طور کل. گاه توريستی ارائه می دھندپرسنل نظامی و استراحت

علی رغم بی ثباتی آن ھا و طغيان مخالفان گاه به گاه، . ی ندارندئ ھای جھانی و يا منطقه گيرنده ای در درگيری

ل می شوند، و اروپا و ناتو کنترۀ پائين تر بايد ھنوز از اليه ھای باالتری که توسط سلسله مراتب اتحاديۀکشورھای الي

  .جدا شوند

لبانی، کوزوو، مقدونيه، اسلوونی و ا ساخته شده مانند ًدست نشاندگان شامل نيمه کشورھای جعلی اخيرا ۀپنجمين الي

 سياست ۀآن ھا نتيج. گاه ھای توريستی و اقتصاد وابسته عمل می کنند که به عنوان پايگاه نظامی، پناھکراوسی است،

 کشور از طريق جنگ ھای طراحی شده به رھبری ناتو برای ۀتوسط اليه ھای اول و دوم و تجزي» ير رژيمغيت«ھای

  . زبين بردن بقايای کشورھای رفاه اجتماعی چند قومی و تقليل نفوذ روسيه، به ويژه در يوگسالوی ھستندا

انگاشت از ساخت بين رھبر و  پيرو امپراتوری غربی به توزيع منابع نظامی و موقعيت آن ھا در امتداد مرزھای 

زايش خواسته ھای اقتصادی امپراتوری چند اليه  اروپا با مشکل افۀ و اتحاديامريکاامپراتوری . روسيه بستگی دارد

فراتر « متحدان تجارتی و فشار برای استقالل تغييراين به . مواجه است، که از ظرفيت ھای خودشان فراتر رفته است

   .ديکته ھای رھبران امپرياليستی منجر شده است» از

 به ويژه زمانی که – خود تنگ تر کرده اند ل اقتصادی و سياسی را بر پيروانوکشورھای امپرياليستی پيشرو کنتر

يک مثال ادامه دار، سيل ميليون ھا . عواقب نظامی امپراتوری زندگی  روزمره، امنيت و اقتصاد را مختل کرده است

 در خارورميانه و شمال امريکا سياست ھای جنگی امپرياليستی ۀ نااميد در ورود به اروپا، به عنوان نتيجۀپناھند

 در امريکاپس از کودتای . ی ثبات اجتماعی و سياسی اروپا را به خطر انداخته استئاين ھجوم توده . ستافريقا

پيامدھای تحريم .  اقتصادی روسيه را صادر کردۀکراين و پاسخ اجتناب ناپذير روسيه، واشنگتن دستور محاصروا

به ويژه کشاورزی و صنايع سنگين  عليه بازار روسيه به شدت به صادرات اروپا، امريکاھای تحميلی اقتصادی 
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 توليد کنندگان نفت و گاز حاال ممنوع شده ۀ و باعث به بی ثباتی در بازار انرژی شده که تحت سلط صدمه زده است

  .روسيه بود

  

  فرمان روائی امپرياليست شرقی

. ست، بسيار متفاوت است در شرق آسيا در ساختار متحدان و مخالفان، از آن چه که در غرب اامريکا طرح امپرياليسم 

 در آسيا طراحی شده است تا چين و امريکا ۀامپراتوری چند الي. رھبران و پيروان در شرق خيلی ناھمگون ھستند

  .شمالی را تضعيف کند و درنھايت بر آن ھا تسلط يابدوريای ک

 دچار شکست ھای نظامی ھم چنين. اقيانوس آرام بوده است/ مرکز امپراتوری پاسيفيکامريکااز جنگ جھانی دوم، 

 وريای خود، نفوذ خود را در ھندوچين و کۀ با کمک خدمه ھای چند اليامريکا.  و ھندوچين شده استورياجدی در ک

  .جنوبی بھبوده داده است

 امپرياليستی، مانند استراليا و ۀ قدرت امپرياليستی، توسط متحدان دومين اليۀ، به عنوان اولين اليامريکاموقعيت 

  . حفظ و حمايت شده استجاپان نو، ھند و زالند

 محتاط  نسبت به امپراتوری ۀرژيم ھند يک ديرآمدبرای مثال، .  متحدان دومين اليه، نھادھای گوناگونی ھستند

در مقابل، در حالی که استراليا و زالند . ست و ھنوز يک درجه باال از استقالل را در رابطه با چين حفظ می کندامريکا

 حفظ می کنند، ولی آن ھا به شدت به بازار کاالھا و سرمايه گذاری ھای امريکاوابستگی نظامی خود را با نو عاليق 

  .چينی وابسته ھستند

 امريکا -  ئی ضعيف نظامی در امپراتوری آسياۀ، يک دست نشاندامريکا، يک متحد اقتصادی سنتی قدرت مند جاپان

  .باقی مانده است

 جنوبی مھم ترين وريایک. است جنوبی، تايوان، فيليپين، مالزی، تايلند و اندونزی يایورکسومين اليه کشورھا شامل 

 و ھم چنين جمھوری  ست، علی رغم اين که پيوسته به سوی بازار چين نزديک می شودامريکا نظامی ۀوابست

  .پرجمعيت اندونزی

  . داردامريکای و اقتصادی زيادی با چين تا  وابسته است، ولی روابط قومامريکا، در حالی که از نظر نظامی به تايوان

ست، که ميراث خود را به عنوان يک قلمرو  امريکا سابق ۀ نظامی عقب افتاده و مستعمرۀ يک کشور دست نشاندفيليپين

 کمکی امپرياليستی باقی می ۀ به عنوان سومين اليتايلند و مالزی.  امپرياليستی عليه چين حفظ می کندۀتحت محاصر

  .که گاه کاھی در معرض قيام ھای مردمی دمکراتيک يا ناسيوناليستی قرار می گيرندمانند، 

ھستند، زياد قابل » ھم کاران جديد«ً به اين علت که نسبتا امريکا کشورھا در امپراتوری شرق آسيای ۀچھارمين الي

 – جاپانزارھای محور چين و  از اقتصادھای دولتی مستقل به باويتنام، کامبوج، الئوس و ميانمار. اعتماد نيستند

  .، با وابستگی ھای مالی و نظامی تبديل شده اندامريکا

 می کنترول بر مقابله با چين از طريق نظامی متمرکز شده است، مسير ھای تجارتی جنوب چين را امريکاامپراتوری 

با اين حال، . ل چين نباشدی تشکيل دھد، که شامئکند و تالش می کند تا موافقت نامه ھای تجارت اقتصادی منطقه 

مشترک با » بازی ھای جنگی«  و مانورامريکاًساختار چند اليه ای امپرياليستی اکثرا به انواع اذيت و آزار نظامی 

اين کم ترين اثر اقتصادی را حتی از نزديک ترين . خود محدود بوده است» متحدان«دولت ھای دست نشانده و 

 خود ۀ ھمتايان اقتصادی قابل توجھی را به خاطر رويکرد مقابلامريکاوری شرقی امپرات. متحدان آن ھا داشته است
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 در تضعيف اقتصاد پويا و تجارت امريکاپيمان ھای تجاری تحريک آميز امپريالسم . نسبت به چين از دست داده است

  .چين شکست خورده است

کشورھای ويتنام، الئوس، (شاندگان واتباع اخير ی، دست نئ ممکن است که بر متحدان چند اليه امريکاامپراتوری شرقی 

 نظامی با چين موفق ۀممکن است که در تحريک يک مقابل. از طريق نظامی خود برتری داشته باشد) کامبوج و ميانمار

 در صورت وقوع جنگ، شکست امريکادر آسيا جھت حفظ برتری امپرياليسم  شد، اما در ايجاد مجدد يک ساختار غالب

  .خورده است

 مھم مواد ۀ آسيا را می گرداند و بازار حياتی برای محصوالت منطقه و ھم چنين يک عرضه کنندئیچين رشد و پويا

  .معدنی، فلزات گرانبھا، محصوالت صنعتی، فن آوری باال و فعاليت ھای خدماتی در سراسر منطقه است

در )  ان جی اوھا- سازمان ھای غيردولتی(کشورخود در ميان نھادھای بدون »  پنجمۀالي« گاه گاھی به متحدان امريکا

 طلب در غرب چين روی آورده است، از ئیتبت و ھنگ کنگ و در ميان گروه ھای تروريستی اسالم گرا و قومی جدا

استفاده کرده است، اما اين ھا ھيچ تأثير قابل توجھی در تضعيف چين يا تضعيف نفوذ منطقه » حقوق بشری«تبليغات 

  .ستی اش نداشته ائ

امپراتوری شرقی نمی تواند ھيچ اھرم اقتصادی را در چين به کار گيرد، که امپراتوری ھای غربی با روسيه به کار 

با اين . که روسيه با غرب کرده استاز آنچه ثر تری در آسيا ايجاد کرده است، ؤچين روابط  اقتصادی م. رفته استگ

 بيش تری از چين برای عقب راندن تھديدات نظامی امپرياليسم  سياسیۀحال، روسيه قابليت نظامی بزرگ تر و اراد

 با تکنولوژی باالی خود را اتخاذ ئی سياست تقويت قابليت ھای نظامی و دريابيجينگدر سال ھای اخير، . غربی دارد

 کراين و تحريمات اقتصادی غرب عليه روسيه، مسکو مجبور شده است تاو در اامريکادر پی کودتای . کرده است

تمرينات امنيتی مشترک بين روسيه و چين، و ھم چنين . ژيک را با چين تقويت کنديروابط اقتصادی و نظامی سترات

، جاپان اروپا تا ۀ و اتحاديامريکامندتری نسبت به متحدان چند اليه ای دارد که  توانۀ مقابلۀتجارت بيش تر، وزن

  . جنوبی  را پيوند می دھدوريایاستراليا و ک

 ۀ در شرق، بر اتحاد عالی اليامريکا امپرياليسم ۀساختارھای ژئوپوليتيک گوناگون  چند اليت ديگر، به عبار

 ديگر نه برتری دارد و نه ۀچين، علی رغم عدم متحدان نظامی قوی و کشورھای دست نشاند ژيک روسيه ويسترات

   .می تواند  برتری يابد

ی التين نگاه کنيم، حضور امپرياليسم امريکاپراتوری در خاورميانه و امئی و آسيائیاگر ما فراتر از حوزه ھای اروپا

ما به سادگی نمی توانيم رقابت ھای روسيه و چين و .  به سرعت در معرض تحول روابط قدرت قرار داردامريکا

جديد ختم نمی » لمستق«يا مرکز قدرت » امپرياليسم«ً را اضافه و يا کم کنيم، به اين دليل که اين ھا لزوما به يک امريکا

  . شود

  

  امپراتوری چند اليه در حال عقب نشينی: قدرت امپرياليستی در خاورميانه

 امپراتوری؛ و ۀ محوری را بين غرب و شرق؛ بين اليه ھای باال و دومين اليۀ يک نقطامريکاامپراتوری امپرياليستی 

 . بين متحدان اسالمی  و ضد اسالمی در خاورميانه اشغال کرده است

 گسترش دھيم، می توانيم ابعاد تالش امپرياليسم غربی را برای افريقارا تا جنوب آسيا و شمال » خاورميانه«اگر ما 

  .برتری و سيادت جنگی و نظامی بھتر درک کنيم
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 و اروپای غربی  با امريکا روش فعل و انفعال اليه ھای قدرت ۀ امپرياليست در خاورميانه منعکس کنندئیفرمانروا

  .  ان محلی و کشورھای دست نشانده استھمتاي

ی، مانند ايران، با ئ اروپا اھداف خود در محاصره و تضعيف روسيه و مخالفان منطقه ۀ و اتحاديامريکااليه ھای باالی 

  . خود، ترکيه پيوند می دھندئیی متحدان ناتوئجاه طلبی ھای منطقه 

 از طريق متحدان محلی، کمکی ھای جانبی و دست نشاندگان عمل افريقاقدرت ھای امپرياليستی در خاورميانه و شمال 

 باھم امريکا»  رژيمتغييرجنگ برای «سياست می کنند، در حالی که برای تکه تکه کردن ارضی و پايگاه قدرت، تحت 

  .نيز رقابت می کنند

مصر، . يه را تشکيل می دھند اروپا، اسرائيل، ترکيه و عربستان سعودی متحدان دومين الۀ در صدر، اتحاديامريکابا 

.  اليه قرار می گيرندۀتونس، عراق واردن، که از نظر مالی و سياسی وابسته به امپراتوری ھستند، در سومين رتب

 ۀچھارمين اليه متشکل از کشورھای خليج فارس، جنگ ساالران کرد، لبنانی ھا و يمنی ھای محلی دست نشاند

 ۀفلسطينی دست نشاند)  مترجم–ی جنوبی افريقابرای مردم بومی مانند مکانی (پادشاھی سعودی و بانتوستان 

  .  اسرائيل در کرانه باختری است

موفقيت آميز و »  رژيمتغيير«گروه ھای تروريستی منطقه ای که توسط غرب و سعودی تأمين مالی می شوند، پس از 

  . برای عضويت اليه چھارم استئیتکه تکه کردن سوريه، آرزو

را در » ويژه و چند منظوره« مستقر ھستند و يک نقش اھای تحت محاصره، در سوريه، عراق و ليبيتروريست 

  .تضعيف مخالفان بازی می کنند تا برتری امپرياليسم را ترميم کنند

  .ترين رقابت ھای داخلی استبات ترين منطقه است که مستعد بيشامپراتوری خاورميانه کم ث

 کنترول برای امريکا به فردی در تأمين امنيت منابع مالی و نظامی و حمايت سياسی  نقش بی نظير و منحصراسرائيل

 گروه ھای عربستان سعودی.  استعماری خود بر سرزمين ھای فلسطين و سوريه و مردم اسير بازی می کندۀوحشيان

ی پادشاھی خود در تروريستی اسالم گرای خودمختار را به عنوان بخشی از سياست پيش برد طرح ھای سياسی و ارض

 جاه طلبی ھا و مزدوران ترکيه.   يمن، افغانستان، عراق، ايران و خليج فارس تأمين مالی و مسلح می کند پاکستان،

 خودش را در رقابت با جانبی  ھای خود و امريکابا اين ترکيب متغير، امپراتوری . ی خود را داردئتروريست منطقه 

  .ی می بيندئگان خاورميانه  ھمان ھدف دست نشاندکنترولبرای 

کشور بسيار بزرگ و مستقل ايران / ملت .  درگيری مملو از مخالفان قدرت مند استۀامپراتوری خاورميانه در ھر نقط

به عنوان يک مانع قوی در برابر غرب، سعودی، و اسرائيل ايستاده است و برای نفوذ در ميان دست نشاندگان در 

 حزب هللا، يک گروه ملی گرای قدرت مند در لبنان، نقشی .ه و لبنان رقابت می کندخليج فارس، يمن، عراق، سوري

 روسيه.  آن بازی کرده است و با ايران عليه مداخالت اسرائيل در ارتباط استۀحياتی در دفاع از سوريه  و عليه تجزي

در ھمين حال، . يران دارددر مخالفت با ائتالف امپرياليست ھای غربی، روابط تجاری و نظامی با سوريه  و ا

 و مصر به سرعت در برابر فساد شرم آور، ا  در افغانستان، عراق، ليبيامريکا امپرياليست ۀکشورھای دست نشاند

  . و بحران ھای اقتصادی از ھم پاشيده اند فعاليت مجدد اسالم گرايان، بی کفايتی سياسی

 صحبت کنيم، افريقادر بخش وسيعی از خاورميانه و شمال » فرمانروای امپرياليسم غربی«اگر به طور رسمی از يک 

  :به چندين دليل غلط است

  . می کنندکنترولجز چند پادگان از شھر ھا را ه در افغانستان، طالبان ملی و اسالم گرا و متحدانش اکثر کشور، ب
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 امپرياليستی، ھيچ شباھت ۀسلطکشورھای ميدان نبرد ھستند، زمين مسابقه ھستند که با عملکرد يک  و عراق ايمن، ليبي

 ملی گرا و سازمان ھای ۀعراق از شمال توسط کردھا، مرکز توسط داعش، جنوب توسط مليشای شيع. دوری ندارد

  .  در بغداد تحت محاصره استامريکای در نزاع  با دست نشاندگان به شدت فاسد مورد حمايت امپرياليسم ئتوده 

ر سوريه توسط نيروھای سوری، روسی، حزب اللھی و ايرانی با کمک کردھای  اروپا دۀ و اتحاديامريکامزدوران 

  .مستقل شکست خورده اند

نظامی عمل می کند که فلسطين تاريخی را غصب می کند تا اين »  مستعمره نشين« اسرائيل بيشتر مانند يک يغماگر

  . که يک ھم دست امپرياليستی قابل اعتماد باشد

 ترين پروژه با کمترين موفقيت  برای امپرياليسم غربی، گرانافريقا در خاورميانه و شمال  امپراتوریۀتاکنون، پروژ

 باالی ۀً امپرياليسم، مستقيما بر دوش اليۀوليت برای افتضاح کنونی خاورميانؤاولين و مھم ترين مس. راه بوده استھم

ناسازگار با احکام امپرياليستی )  تجزيه ملی رژيم وتغيير(ژی يرھبران نظامی و سياسی می افتد که سياست ھا و سترات

  .   ًرا تعقيب کرده اند که معموال امپراتوری ھا را ھدايت می کنند

ت أ نظامی اسرائيل، به  ھمان گونه ای که توسط ھيۀ از حقوق ويژامريکا باالی نخبگان نظامی و امپرياليستی ۀالي

 . ھستند، پيروی می کندامريکادر درون دستگاه ھای دولت ديکته و جاسازی شده ) زد پی سی(قدرت مند صھيونيست 

سياست آن ھا جھت نابودی قدرت ساختارھا و نھادھای ملی گرای عرب بوده است و نه فتح و پيکربندی مجدد آن ھا تا 

ين سياست ا.   قادر بود در آسيا و اروپا عمل کندامريکابه ھمان گونه ای که ... در نھادھای امپرياليسی غربی جذب شوند

ً اسرائيلی را تکرار می کند که منطقه را برای تجارت امپرياليستی کامال بی ثبات کرده –مستعمره نشين » پاک سازی«

پاک « سياست ۀ تمام ساختار رسمی امنيتی، سياسی، و اجتماعی عراق مثال برجستۀگستاخی که تجزي سياست. است

 سال ١۵علی رغم .  در مقياس بزرگ ترويج شده استمريکاااسرائيل است که توسط مشاوران صھيونيست » سازی

     . امپرياليستی باقی مانده اندۀ باالی دستگاه ھای تصميم گيرندۀشکست تحقيرآميز، ھمين مشاوران در درون الي

 و اروپای غربی در باال گرفته تا کوزوو در پائين، ضرورت ھای امريکا  امپراتوری غربی، از ۀساختار چند الي

ت قدرت مند صھيونيستی، قدرت أضروت ھای اسرائيلی، از طريق نفوذ ھيدر مقابل . رياليستی را تعقيب کرده استامپ

  .   را در خاورميانه، به جنگ ھای ادامه دار ھدايت کرده استامريکانظامی 

اری به بار آورده  مسير و اصالح سياست امپرياليستی، شکست ھای فاجعه بتغيير برای ئیاين مسير متفاوت وعدم توانا

ی التين امريکا در آسيا و ءاست، که عواقبی در سراسر امپراتوری جھانی، به ويژه  در آزاد کردن رقابت ھا و رقبا

  . داشته است

  

  اليه ھای امپراتوری در امريکای التين

 اول ۀ و در نيمی مرکزی و کارائيب گسترش يافتامريکا در ١٩ در طول اکثر قرن امريکا امپرياليستی ئیفرمانروا

 و ١٩انقالب ھای ناسيوناليستی در ھائيتی در اوايل قرن  شامل اتنھا استثن. ورتی عالی حکومت کرد به ص٢٠قرن 

ی التين امريکا، جايگزين امپراتوری بريتانيا در امريکا پس از جنگ داخلی امريکا.  بود١٩ در اواسط قرن پارگوئه

  .، يک موقعيت غالب را در منطقه بنيان نھادانقالب موفق مکزيکجز در طول ه شد، و ب

  . بزرگ در برابر تسلط امپرياليستی پديد آمده اندحريف، چندين ٢٠در اواسط قرن 
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 را  حمايت مادی، سياسی و ايدئولوژيک گسترده،تقابلبود، که در محور ضد امپرياليستی  ١٩۵٩در سال انقالب کوبا 

 ظھور کرد، ١٩۵٣در سال )  م– امريکاکشوری در جنوب  (گاياناليستی در اوايل يک دولت سوسيا. به قاره ارائه داد

  . اما سرنگون شد

 مستقيم ۀ، اما توسط حملنبرد فراخواند را به امريکار وحشی مورد حمايت تو ديکتادومينيکن انقالب، ١٩۶۵در سال 

  . شکست خوردامريکا

 انتخاب شده بود، ولی توسط کودتای خونين سيا يلیچ يک دولت دمکراتيک سوسياليستی در ٧٣-١٩٧٠در سال ھای 

  .سرنگون شد

دولت نظامی ملی را حمايت کرد، ولی با کودتای نظامی » کارگران ودھقانان« ائتالفی از بوليوی در ١٩٧١در سال 

  . برکنار شدامريکامورد حمايت 

 بودند، امريکا که مخالف امپرياليسم ،)آلواريز ( پرو، و)گوالرت (برزيل، )پيرون (ارجنتايندولت ھای ملی مردمی در 

.  سرنگون شدامريکاھر کدام از آن ھا توسط کودتاھای نظامی . انتخاب شده بودند١٩٧٠ تا اواسط ١٩۶٠بين سال ھای 

 و محلی از امريکاکسب و کار /، با اتکاء به حمايت نخبگان بيزنسامريکابه غير از انقالب کوبا، امپراتوری 

در سرکوب جنبش ھا و )  م- ًسه گران سياسی که معموال ارتشی ھستند و با کودتا سر کار آمده اند دسي (نظامی خونتاھای

    . موفقيت آميزی داشتۀاحزاب سياسی و ملی، ضد حمل

 مديريت، متشکل از بازار و ارتش، که در باال ۀ ھژمونی خود را بر مبنای يک سياست چند اليامريکاامپراتوری 

 دوم، و شامل گروھی از ديکتاتورھای ۀالييلی چ، برزيل و ارجنتاين. ه است، دوباره بنا نھاد رھبری شدامريکاتوسط 

نظامی ھستند که در مقياس بزرگ در ترور دولتی و جوخه ھای مرگ، قتل ھا و تبعيد اجباری و زندان صدھا ھزار نفر 

  . درگيرند

در کلمبيا، ونزوئال، نرال ھا و خانواده ھای اليگارش ج ،)امريکاعناصر عملياتی  (امريکاسومين اليه برمبنای جانشينان 

  . ھستندپرو، بليوی، پارگوئه و اروگوئه

تا ( و جز کوباه  ب، و تمام کارائيب،بجز نيکاراگوئهی مرکزی، امريکا شامل ۀچھارمين اليه، رژيم ھای دست نشاند

  .گرانادا ھستند) یاندازه ا

خوی و اليگارش ھای دست نشانده و يک ساختار امپرياليستی يکدست  از طريق متحدان درنده امريکاامپراتوری 

، سرمايه گذاری امريکای با محور ئتجارت منطقه .  موفق، برمبنای سياست ھای نئوليبرال حکومت می کندۀتحميل شد

رياليستی  کوبا و سرنگونی انقالب کوبا ھستند، برتری امپۀو پيمان ھای نظامی، که از طريق آن ھا به دنبال محاصر

 اوج ۀطق به ن١٩٩٠ تا آواخر ١٩٧٠ بين اواسط سال ھای امريکاسيستم امپرياليستی .  را تضمين کرده استامريکا

، امپراتوری با موج گسترده  ای از ١٩٩٠پس از غارت و چپاول سال ھای .  غارتگری رسيدئی عصر طال–خود 

  .ی و سقوط رژيم ھای نئوليبرال کمکی فاسد مواجه شدات انتخاباتتغيير ھا از جمله، با قيام ھای مردمی، تقابل

در  مردمی -  ھای قدرت مند رژيم ھای ملی تقابل با ٢٠٠۶ تا سال ١٩٩٩ از سال امريکا امپرياليست ئیفرمانروا

اروگوئه، ھندوراس و  ليبرال مخالف در –دولت ھای ملی . رو شده  روب، برزيل، بليوی و اکوادورارجنتاينونزوئال، 

  . ھای خود را نسبت به سلطه امپرياليستی نشان دادندتقابل ئهپارگو

، )افغانستان(، در آسيا )، سوريهاعراق، ليبي(  گرفتار جنگ ھای امپرياليستی متعددی در خاورميانه امريکاامپراتوری 

تين تضعيف ی الامريکا نظامی در ۀبود، که ظرفيت او را در مداخل) کراين، گرجستان، و يوگسالویوا(و در اروپا 

  .کرد
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پلماتيک، ز ونزوئال دريافت نمود و اتحاد دکوبا، مرکز سياست ھای ضد امپرياليستی نيمکره، کمک اقتصادی را ا

اين انگيزه ای برای تشکيل .  امپرياليسم، تقويت نمودۀ مخالف مداخلۀتجارت و امنيت خود را با  رژيم ھای چپ ميان

، چين، ايران و روسيه در امريکاشدت با رقبای امپرياليستی ه ه داد، که بی مستقل ارائئسازمان ھای تجارت منطقه 

  .معامله وتجارت کرد» رونق کاال«طول 

ی التين در حال عقب نشينی بود، به اين دليل که ساختارھای قدرتمند بيزنس، امريکا در امريکادر حالی که امپراتوری 

» رونق کاالی جھانی« در پايان - »  مناسبۀلحظ«دحمله در  و ضء تجديد قواۀسياسی و کمکی کشورھا را که آماد

  .ژيک رنج نبردي و از شکست سترات بودند، حفظ کرده بود

، با دست نشاندگان نظامی و سياسی خود در ضعيف ترين حلقه ھا، امريکا، امپراتوری ٢١ قرن ۀدر پايان اولين دھ

 از آن زمان، افراط گرايان نئوليبرال به رياست .، ضدحمله کرد و قدرت را به دست گرفتھندوراس و پارگوئه

 ونزوئال را استيضاح کرده است؛ ودر برزيل فاسد اليگارش رئيس جمھور ۀ انتخاب شده اند؛ کنگرارجنتاينجمھوری در 

  .  در حال آماده شدن استکنترولزمين برای به چنگ گرفتن 

وقفه با يک ساختار جديد چند اليه دوباره قوت گرفته  طوالنی ۀی التين پس از يک دھامريکا در امريکاامپراتوری 

  .است

 خود از طريق دست نشاندگان نظامی و نخبگان کسب و کار در ميان کنترول  باال، متکی بر اجرایۀ در اليامريکا

  .است، برزيل و مکزيک ارجنتاين، کلمبيا دوم، ۀکشورھای الي

  دوم ۀ و کشورھای اليامريکا، که مرتبط به ونزوئال سياسی در –  و نخبگان بيزنسيلی، پرو، اروگوئهچدر سومين اليه 

  .ھستند

، کارائيب )پاناما، گواتماال، ھندوراس و السالوادور(ی مرکزی امريکاچھارمين اليه توسط رژيم ھای مطيع ضعيف در 

  .، تحت سلطه استپارگوئه، و )سانتا دومينگو، ھائيتی و جامائيکابه ويژه (

ه  و مجموعه ای ايجاد کرده است که ب ی التين به سرعت دوباره برقرارامريکاپرياليستی خود را در  ساختار امامريکا

  .شدت شکننده، نامنسجم و در معرض فروپاشی است

ی، بحران اقتصادی و يک رژيم ئً، محور امپراتوری، مستقيما با تھديد ناآرامی ھای توده ارجنتاينرژيم نئوليبرال در 

  .مواجه استضعيف تحت محاصره 

 برای فساد تحت کيفرخواست ھستند و محاکمه می شوند، در برزيل امريکائی شخصيت ھای برج جديد نئوليبرال ۀھم

  . امپرياليستی را تضعيف می کندۀ سلطئیحالی که بحران اقتصادی و قطبی شدن اجتماعی، تحکيم توانا

قوط اقتصاد نفتی، تورم شديد و درگيری ھای داخلی کينه  فاقد منابع اقتصادی برای فرار از سئیونزوئالدست نشاندگان 

  .جو در درون راست گرايان است

 –ی التين به بھترين وجھی می تواند از طريق ارتباط با پيمان تجاری آسيا امريکا امپرياليستی در ئیفرمانروا

 ئیيچ يک از ثبات ھمتايان آسيا، دست نشاندگان التين، ھئیبا اين حال، حتی با روابط جديد آسيا. پاسيفيک عمل کند

 را بر پايه ھای اصلی امريکاعالوه براين، نقش غالب اقتصاد چين در ھر دو منطقه، ھژمونی . خود را نشان نمی دھند

  . امپراتوری محدود کرده است

  

  افسانه فرمانروائی جھانی امريکا
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 را برای امريکاری شده است، که ظرفيت  بر چندين تصور غلط عميق پايه گذاامريکا جھانی ئیفرمانروا» روايت«

 که ئی درجھان رقابت عمل می کنند، جاامريکای ئفرمانروايان منطقه . تسلط بر سياست ھای جھان تحريف کرده است

  . امپرياليسم را محدود می کنندۀنيروھای مخالف قدرت مند، سلط

) ايران(، خاورميانه )چين(ه رشد خود در آسيا در اروپا، روسيه يک نيروی مخالف قدرت مند است، که با اتحاد رو ب

 –ی جنوبی است افريقاشامل کشورھای برزيل، روسيه، ھند، چين، و (و، تا ميزانی محدود، توسط کشورھای بريکس 

  .تقويت می شود) مترجم

ه شامل  واشنگتن در اروپا گاه گاھی سياست ھای مستقلی را درپيش گرفته اند، کۀمتحدان چند اليعالوه براين، 

  .  برای تضعيف مسکو را فرسوده می کندامريکا با روسيه است، که تالش ھای المانتوافقات مستقل نفت و گاز 

، در »ساختار شرکت ھای چند مليتی، بانک داری و ارتش امپرياليستی«در حالی که ممکن است به نظر برسد که 

جاری،  بودجه بندی، سياست ھای جنگ، توافقات ت سياست گذاری،ۀباالترين سطح اختالس، در مورد مسائل روزمر

بازاريابی سرمايه داری، در درون يک شرکت امپرياليستی مشترک / پلماسی، خرابکاری و محل بازار سرمايه دارید

  .عمل می کند، اما نيروھای متعدد خنثی کننده ای وجود دارند

، خواسته ھای خود را امريکا بر مرکز امپرياليستی  امپراتوری و ھم چنين فداکاری ھای تحميل شدهۀمتحدان چند الي

  . دارند

  .  اعضای داخلی ساختار امپرياليستی، اولويت ھای رقابت را از طريق صاحبان قدرت محلی تعريف می کنند

 پايگاه در سراسر جھان گسترش داده است، اما ھر عمليات ٧٠٠ عمليات نظامی خود را بر بيش از امريکاامپراتوری 

  . بوده استئیرض محدوديت ھا و عقب نشينی ھادر مع

ی ھستند، اما آن ھا مجبورند تا خود را با خواسته ھای قدرت ھای دالر دارای عمليات چند ميليارد امريکاچند مليتی ھای 

حالی  فرار می کنند، در امريکا ماليات دالرًآن ھا تقريبا از دادن يک تريليون . سازگار کنند) چين(مخالف امپرياليست 

  . در قالب يارانه ھا، قرارھای امنيتی و زير ساختی جذب می کنندامريکا ھای عظيمی از خزانه داری ئیکه دارا

 خود را از دست ئیدر حالی که ممکن است خورشيد ھرگز بر امپراتوری غروب نکند، اما فرمانرواھا بينادر مجموع، 

  .داده اند
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