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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۶ جون ٠٨
  

  پنجمۀبه کنگر) توفان(مستخرجی از گزارش سياسی حزب کار ايران
  اوضاع جھان׃  بخش نخست

  تضادھای جھان ما

 که دارای منافع متضاد ی طبقاتۀمبارز.  طبقاتی استۀشد و تکامل جوامع بشری، تاريخ مبارزتاريخ بشريت تاريخ ر

اين مبارزات سياسی در جھان است که جھت تحول و .  سياسی صورت می گيردۀطور عمده در عرصه گوناگون اند ب

در جھان، که بيانگر وضعيت   آن تضادھابه نظر مارکسيست لنينيستھا،. سيمای سياسی کنونی جھان را ترسيم می کند

  ׃فعلی بوده و شناخت نسبت به آنھا به کمونيستھا ياری می رساند تا روند تحوالت را بھتر بشناسند عبارتند از

  . کارگر و بورژوازی در تمام جوامع سرمايه داری به عنوان تضاد کار و سرمايهۀتضاد ميان طبق

  .تضاد ميان خلقھای تحت ستم و امپرياليستھا

  . دو تضاد، دو تضاد دورانساز کنونی جھان ھستنداين

ميان خود، برای ... در عين حال بايد از تضاد ميان ممالک امپرياليستی و از تضاد انحصارات يعنی کنسرنھا، کارتلھا و

 جھان کنونی را ترسيم و ۀاين تضاد ھا در مجموع چھر.  رقابت انحصاری نام بردۀبلعيدن و نه بلعيده شدن در عرص

  .     اخير تغييری در ماھيت تضادھای جھانی داده نشده استۀدر دھ. ويدادھای جھان را قابل فھم می سازندر

به نظر حزب ما تضاد عمده در جھان تضاد ميان خلقھای تحت ستم و امپرياليسم و صھيونيسم متجاوز است که به اشکال 

  .  مردم جھان تجلی می نمايدۀل طلبان ضد استعماری و ضد امپرياليستی و استقالۀمبارز گوناگون در

  

  وضعيت سياسی مشخص کنونی جھان

امپرياليستھای غرب پس از فروپاشی شوروی خروشچفی و خالص شدن موقت از چنگ رقابت رقيب، برای تقسيم 

  .ِمجدد مناطق نفوذ از يک سو، به تحکيم مواضع واحد خود پرداختند و از سوی ديگر به جان ھم افتادند

ن تضادھا شکل خويش را در گسترش پيمان نظامی ناتو به سمت شرق، تسلط بر آذربايجان، گرجستان، آسيای وجود اي

ی امريکا.  و در سوريه بروز می دھدا يوگسالوی، دخالت در اوکرائين و تجاوز به عراق و افغانستان، ليبيۀميانه، تجزي

در حالی که دخالت امپرياليستی در . تی بدل شده اند درگيری ھای امپرياليسۀ نيز به عرصافريقاويژه ه التين و ب

 اپوزيسيونھای ۀ اقتصادی و تقويت ھمه جانبۀی التين در شکل کودتا، خرابکاری، ايجاد تزلزل و تنش، محاصرامريکا
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ی ئ شکل اين دخالت حضور نظامی و سرکوب مستقيم و ايجاد درگيری ھای منطقه افريقافروخته بروز می کند، در  خود

جنگھای نيابتی جای جنگھای جھانی را در شرايط کنونی برای حل بحرانھای سياسی و اقتصادی در وضعيت . است

  .کنونی گرفته است

چين به دومين قدرت بزرگ اقتصادی جھان بدل شده که . امروز امپرياليسم چين در جنوب شرقی آسيا سربلند کرده است

امپرياليسم چين به آھستگی . ی التين برخوردار استامريکا و افريقايا، از مناطق نفوذ اقتصادی و سياسی فراوانی در آس

 نفوذ اقتصادی خويش را گسترش می دھد و سياست محتاطانه ای را در اين عرصه اتخاذ کرده ًدر سراسر جھان عمدتا

ی خويش به ويژه تالش اين امپرياليسم پرھيز از درگيری نظامی در شرايط نامناسب کنونی برای وی و تقويت قوا. است

اين امپرياليسم با حسابگری . امپرياليسم چين تمايلی به اتحاد نظامی با روسيه نشان نداده است. از نظر نظامی می باشد

 جھان ندارد و به اين جھت از ۀ را از نظر نظامی در عرصامريکادرک می کند که ھنوز قدرت مقابله با امپرياليسم 

  . وری می جويدشاخ و شانه کشيدن غير ضروری د

 نفوذ خود ۀرا منطق  آنامريکاامروز يکی از مراکز تراکم تضادھای جھانی در اقيانوس آرام است که امپرياليسم 

به فريب مردم " سوسياليسم"توصيف کرده و از ھم اکنون رقابت سختی را با سوسيال امپرياليسم چين که در زير نقاب 

 ممالکی را که از ۀ می کوشد در اين منطقه يارگيری کند و ھمامريکاليسم امپريا. جھان مشغول است، آغاز کرده است

 متمرکز و متشکلی در مقابل ھجوم سياسی و نظامی ۀقدرتمند شدن چين واھمه دارند به دور خويش جمع کرده و جبھ

يمی خويش نظير  به متحدان قدامريکادر اين عرصه امپرياليسم .  شرق و جنوب شرقی آسيا ايجاد نمايدۀچين در منطق

 تکيه کرده و تالش دارد ممالک ھندوچين، ميانمار را جاپان تايوان و ۀ جنوبی، جزيروريای، استراليا، کافيليپين، اندونزي

نظارت بر .  جنوبی چين به سمت خود جلب کندبحيرۀ جھان در ستراتيژيک چين و نظارت بر آبراه ھای ۀبرای محاصر

 منابع تغذيه امپرياليستھا ھستند برای حفظ اقتدار و ۀمين کنندأکاال و غارت مواد خام و تاين آبراه ھا که شريانھای صدور 

 ابريشم از طريق ساختن خط راه آھن ۀدر مقابل آن دولت چين به احداث و احيای جاد. سرکردگی در جھان مھم اند

يکی از سريعترين قطارھای . ی کندپرداخته که ممالک آسيای ميانه را با ايران و از طريق ايران به اروپا متصل م

سياسی و ۀ  در رابطستراتيژيکاحداث اين خط ارتباطی با کشور چين، يک اقدام . جھان در اين خط به کار می افتد

اتصال اين خط از طريق عراق و سوريه به اروپا به انزوای کامل ترکيه متحد . اقتصادی چين با ايران و اروپاست

  .  سياسی و اقتصادی اين کشور را کاھش می دھدستراتيژيکمی شود و ارزش  منجر امريکاامپرياليسم 

 که حتی بر اساس قانون اساسی موجودش حق تسليح و بنای يک قدرت جاپاندر بستر اين سياست است که امپرياليسم 

نيستی و وات ناسيونال شو، برای مقابله با چين با تبليغامريکائيد و فشار امپرياليسم أنظامی تجاوزکارانه را ندارد، با ت

تکيه به سنتھای برتری جوئی ملی دوران فاشيستی خويش در جنگ جھانی دوم، تا دندان مسلح می شود و در مقابل 

 ۀ دوران استعمار وحشيانۀ خاطرجاپانتقويت امپرياليسم . توسعه طلبی چين از مناطق نفوذ خويش به دفاع بر می خيزد

 وريا جنوبی را محتاط می نمايد، زيرا مردم کوريای زنده می کند و حتی کً مجددااين امپرياليسم را در شرق آسيا

 جنوبی متحد امپرياليسم وريایک.  کشيدندوريا در دوران تسلط استعمار کجاپانی از تسلط فاشيستھای یصدمات فراوان

در ھمين راستاست که .  و توسعه طلبی آن واھمه داردجاپانغرب در شرق آسياست، ولی در عين حال از تسليح 

 سنگ اندازی می وريا و تالش برای وحدت دو کامريکا شمالی برای انعقاد صلح با وريایامپرياليستھا در سياست ک

تالشھای امپرياليسم غرب به .  چين و روسيه در شرق آسيا نمی باشدۀکنند، زيرا اين وحدت متناسب با سياست محاصر

  .  مربوط دانست، که از قدرتمندی چين ھراس داردامريکا در شرق را بايد به آينده نگری امپرياليسم امريکای رھبر
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امپرياليسم چين ولی از ھم اکنون در امور داخلی کشورھا دخالت می کند و حق حاکميت ملی جمھوری دموکراتيک 

 شمالی به ھيچ وجه نبايد وريایک: "د و مدعی می گردد، به زير پرسش می کشامريکا را در مماشات با امپرياليسم کوريا

  ".می مسلح گرددوبا اسلحه ات

 را امريکاھمزيستی مسالمت آميز با امپرياليسم  رويزيونيستھای روسی که با فريب مردم و مشارکت در غارت جھان،

واستند دنيا را بين خود تقسيم کنند، تبليغ می کردند و به تبانی و رقابت با اين امپرياليسم در جھان مشغول بودند و می خ

، واھمه کرده،  به باخت خويش پی برده و امريکا امپرياليسم ۀاز واقعيات رويدادھای جھان کنونی و نقش استيالگران

 در عين حال تضعيف روسيه، رقيب قديمی قدرتمند خود، تسلط بر امريکا امپرياليسم ستراتيژيکمتوجه شدند که اھداف 

  .  بزرگ استۀازارھا و مناطق نفوذ وی و سرانجام تجزيه و تکه تکه کردن روسيآن، بلعيدن ب

 و ايستادگی والديمير پوتين رئيس جمھور کنونی روسيه، امريکا روسيه امپرياليستی در مقابل ستراتيژيکتغيير سياست 

و نظامی و اقتصادی در زير پرچم ناسيوناليسم روس و کليسای ارتدکس، در مقابل تھاجمات ديپلماتيک، سياسی 

در اين راستا روسيه قصد دارد که در صورت امکان امپرياليسم . ت می گيردأامپرياليسم غرب از ھمين واقعيت نش

تشديد .  موفق نبوده استًلمان را با خود متحد ساخته و يا حداقل بی طرف نگھدارد، ولی در اين زمينه تا کنون کامالا

ھدف اين .  در اروپا بازی می کندامريکاپا و دامن زدن به آن از تاکتيکھائی است که تضاد ميان امپرياليسم روس و ارو

لمان و از سوی ديگر جلوگيری از قدرتيابی مجدد اويژه ه   اروپا و بۀتاکتيک ھا از يکسو تضعيف قدرت تعيين کنند

ممالک  ترکيه ھمراه با پاره ای از دولت.  به عنوان ابرقدرت بی رقيب می باشدامريکاروسيه و تثبيت قدرت امپرياليسم 

 در اروپا دارا می امريکاثری در اين گسترش نفوذ امپرياليسم ؤلند، نقش مانمارک و ھاروپای شرقی و غربی نظير د

  .باشند

 که اروپا را با زور به ھر طرف که بخواھد می کشاند موجب شده، در اروپا محافلی از امريکااين زورگوئی امپرياليسم 

ان ھمکاری با روسيه و کنار آمدن با وی برای حفظ صلح در جھان و به طريق اولی در اروپا،  پديد آيند که از ھوادار

آنھا در ارزيابيھای سياسی خويش با توجه به مصالح امپرياليستی کشور خود که . قدرت قابل توجھی نيز برخوردارند

خشی از عوامل تثبيت سياست صلح در اروپا و حفظ امنيت  خواھان صلح و امنيت ھستند، امپرياليسم روسيه را بًفعال

 امريکاکنونی بررسی کرده و خواھان ھمکاری با امپرياليسم روسيه ھستند، زيرا اين سياست را برای حفظ توازن با 

 و خاور اافريق در امريکا ۀبه نظر آنھا اروپا بايد تمام آسيبھای جانبی سياستھای نادرست و تجاوزکاران. مناسب می دانند

  .  اروپا را به خطر می اندازدۀی التين را تحمل کند و اين امر موجوديت اتحاديامريکاميانه و دخالتھای ناروايش در 

 امريکا به مصاف امپرياليسم قدرتمند ً مشترکی متحداۀامپرياليسم چين و امپرياليسم روس در پی آن ھستند تا در جبھ

در اين چارچوب .  اتکائی چه از نظر اقتصادی، مالی، پولی و سياسی ايجاد نمايندبروند و در تمام عرصه ھا بديل قابل

ھست که ما می توانيم سياستھای اين دو امپرياليسم را در ايجاد اتحاديه ھا و بانکھا، مبادالت تجاری و ھمکاری ھای 

  . درک کنيم،د می شود تھديامريکاجھانی و يارگيری در ميان ممالکی که استقاللشان از جانب امپرياليسم 

  

  ابزارھای استعماری سياست اقتصادی امپرياليسم غرب و جبھه اش

 امپرياليستی را به ۀ سرمايۀ با سياست نظم نوين جھانی در پی آن است که سلطامريکاسش أامپرياليسم غرب و در ر

. ر به نظارت بر جھان بپردازد نقاط جھان بکشاند و با تار و پود سرمايه گذاری ھای خويش در عرصه ھای سودآوااقص

 خود را امريکا سياسی، سياست آنھا سياست عمليات بازدارنده می باشد و اين بدان مفھوم است که امپرياليسم ۀدر عرص

محق می داند جلوی ھر رقيب احتمالی در آينده را با استفاده از ابزار نظامی و سالح قھر بگيرد تا مبادا رشد رقيب 
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اين سياست .  تمام شودامريکا مشکالتی فراھم کند که درگيری محتوم آنھا به ضرر امپرياليسم برای وی در آينده

اين امپرياليسم به غير از .  است٢١ در قرن امريکا امپرياليسم ستراتيژيک نظامی بخشی مھم در سياستۀپيشگيرند

الح تحميل اقتصاد نئوليبراليسم توسل ِ سياست تھاجمی اقتصادی به سۀ، در عرص"پيشگيرانه"تھديدات نظامی با ماھيت 

. امپرياليسم غرب اين سياست را در ھمه جا با ھجوم اقتصادی و سياسی و حتی نظامی اعمال می کند. جسته است

 بشريت به عنوان بردگان مدرن ھستند که بايد برای شرکتھای ۀ اساسی اين تحوالت به زير سلطه کشيدن ھمۀانگيز

امپرياليسم غرب برای پيشبرد اين سياست، جھانی سازی . ئی و اروپائی کار کنندامريکافرامليتی و يا کنسرنھای 

بانک جھانی، صندوق : اين ابزارھای استعماری عبارتند از. ابزارھای استيالی خويش را خلق کرده و به کار می گيرد

. مراه با تحميل شرايط به کشورھاکارگيری مناطق آزاد تجاری ھه بين المللی پول، سازمان تجارت جھانی، ايجاد و  ب

بيکاره کردن دولتھا و تبديلشان به کارگزاران دول امپرياليستی و کنسرنھای بزرگ جھانی که جای دولتھای رفاه در 

 دنيا ۀوضعيت طوری می شود که ھم. اروپا و جھان را می گيرند بخش مھمی از سياست اقتصادی نئوليبرالی آنھا است

اين است دورنمای سياستھای اقتصادی . ن برای امپرياليستھا و شرکتھای آنھا کار می کنندبه عنوان بردگان مدر

ت گفت ما با پديد آمدن يک نوع مدرن از استعمار در أبه اين ترتيب است که می توان به جر. نئوليبرالی امپرياليسم

  .رو ھستيمه جھان روب
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