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  ٢٠١٢ اپريل ٠٣

  

  جبھۀ جھانی ضد امريکا در حال گسترش است
  

، امريکا در صدد تسلط از نگاه سياسی و اقتصادی.  کشمکش در صحنۀ سياست جھانی ھر روز افزايش می يابد

کشور ھای نوخاسته ومعظم ديگر مصصم اند که انحصار امريکا را در ھم شکنند و استقالل .  کامل بر جھان است

برخورد منافع خواھی نخواھی تشنج را در سطح جھانی فزونی می بخشد .  عمل خود را طبق منافع خويش پياده کنند

ين نمی تواند صرف متکی بر قدرت نظامی اامپرياليسم بيش از.  گندو فضای صلح و امنيت را به مخاطره می اف

  .برتر باشد و ھمه جا را برحسب ميل لگد مال نمايد

 مارچ ٢٩مالقات سران پنج کشور در حال صعود، روسيه، برازيل، چين، ھند و افريقای جنوبی، در دھلی به تاريخ 

ند که انحصار جھانی آناين کشور ھا آرزومند .  ست، نشانه ای از صف آرائی ھای جديد ضد امريکائی ا٢٠١٢

رشد سريع اين پنج .  امريکا را در ساحات اقتصادی و سياسی درھم شکنند و نظم نوين جھانی را مستقر سازنند

شود، نه تنھا متقاضی سھم بيشتر سياسی دنيائی آنھاست، بلکه   در صد اقتصاد جھانی را شامل می٢٨کشور که 

رھبران پنچ .  سسات مستقل مالی و اقتصادی است که دور از نفوذ واشنگتن به فعاليت آغاز نمايدؤسيس مأخواھان ت

کشور نوخاسته در نظر دارند که بانکی را برای تمويل پروژه ھای انکشافی کشور ھای در حال رشد به وجود 

پنج کشور به اين مأمول دست اگر اين .  آورده و با قرضه ھای سھل و نرخ سود نازل داخل فعاليت اقتصادی گردد

سسات انحصاری غرب مانند بانک جھانی و صندوق وجھی بين المللی در واقعيت بزرگترين ضربه را به مؤيابند، 

  .وارد خواھند کرد

  :مھم تر از ھمه، دو موافقت نامه ای بود که بين اين کشور ھا به امضاء رسيد

اگر .  اعتباری و استعمال پول رايج يک ديگر در معامالت تجارتی به عوض دالر و يورو ساده ساختن تسھيالت 

به پول رايج در روابط تجارتی فيمابين اين کشور ھا مورد استفاده قرار گيرد، اعتبار جھانی يورو و باالخص دالر 

موع در تقابل با جبھۀ طورمعتنابھی کاھش خواھد يافت و وزن سياسی و اقتصادی جھانی امريکا و غرب در مج

 در سال ی غربیسسات اقتصادی و مالی کشور ھا که مؤ اينۀ با مالحظاً جديد بسيار ضعيف خواھد شد، خصوص

.  بين مسکو و تھران ايجاد شده است يادآوری است که چنين تقاھم قبالً ين جا قابلادر.  ھای اخير آسيب پذير بوده اند
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اين اظھاريه ."  ما به پيشبرد اصالحات اقتصاد جھانی متعھد ھستيم" که ھو جناتو رئيس جمھور چين اطھار داشت

مند به ه  عالقگ را دگرگون سازد که امريکا اصالً می تواند حاکميت جھانی سيستم  تحميلی اقتصادی بعد از جن

 و تشويق تعميم"تواند در  کيد نمود که ھمکاری ميان پنچ کشور میأرئيس جمھور چين ھمچنان ت.  ر آن نيستيتغي

  . کمک نمايد" دموکراسی

اعالميۀ مشترک و اخطارگونۀ اين پنج کشور ھرگونه .  تفاھم ميان اين پنج کشور منحصر به ساحۀ اقتصادی نبود

ين ادر.  عمليات نظامی را در به اصطالح پايان بخشيدن بحران در سوريه و مداخلۀ نظامی در ايران نکوھش نمود

 اين عقيده ايم که دست يافتن به يک حل دايمی به ارتباط بحران در سوريه و ايران ما به"اعالميه آمده است که 

شود که در آيندۀ قريب روياروئی جديدی در جھان به وقوع  به وضاحت مشاھده می."  گو است و مستلزم گفت

 .خواھد پيوست و امپرياليسم غرب بيشتر در تنگنا قرار خواھد گرفت

  

  

             

  

   
  
 
 


