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 مقدمه

 چوینموقعیوت بعنوان بخشی از استراتژی خوود بورای تیبیوت چین 

 2013در سووال پووروژه جوواده ابریشووم جدیوود را در نظووم جدیوود جهووانی 

یکوی از بررتتورین جواه طلبوی هوای امپریالیسوتی ارائه داد. این طور  

جاده ابریشم جدید با زیر ساخت های خوود ایون تاریخ مدرن است. در 

تووا بووه اقکووی نکووات ایوون  ووره خووا ی  خواهوود دادامکووان را بووه چووین 

را بوه هموه جوا تسوتر   چویندسترسی پیدا  نود و قودرت امپریالیسوتی 

 دهد.

نگران قودرت یوابی چوین آمریکا، ژاپن و قدرتهای اصلی اروپایی 

سوابق نیور شودت یافتوه اسوت. در  نوار و تشتت در بلوک غرب  هستند

از یو  سوو بوین آمریکوا و چوین و  ،اخیرا تنش های امپریالیسوتی، این

متحودین سوابق آمریکا و ایران شودت ترفتوه اسوت. بین از سوی دیگر 

در شووورای امنیووت بووه قطعنامووه آمریکووا رای  در النووه دزدان، آمریکووا

خبوور  .شکسووت خووورد یو آمریکووا بووه شووکر تحقیرآمیوور ندادنوودمیبووت 

توجوه بسویاری را نوه بوین ایوران و چوین راهبوردی سواله  25توافقنامه 

حتوی تنها در ایران بلکه در سراسر جهان بوه خوود جلور  ورده اسوت. 

روسوویه و ایووران سووخن ، نـاز محووور چیوو ربی و چینوویـغوو ه هوواـانووـرس

 .ه اندتفت

بوا همودیگر، بیوانگر آن  چوین، روسویه و ایورانبررسی روابط اما 

و  بوودنبال منووافع امپریالیسووتی خووود بوووده انوودز اینهووا ااسووت  ووه هریوو  

را بوضو  میتوان دید. اتور شان در منافع امپریالیستی شان  واترایی

رقابوت و در  یعنی چین، روسیه و ایوران این  شورها همۀچه ظاهرا 
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توورایش  همگرایوویبووه مقابلووه بووا غوورب و در رام آن آمریکووا بنووو ی 

 دارند.

را "مشووار ت  سوواله بووا چووین 25 توافقنامووهبووورژوازی اسوو می 

بورد" ارزیوابی  -ایران مبتنی بر رویکورد بورد  -راهبردی جامع چین 

هور دو  شوور از به باور بورژوازی اسو می ، به  بارت بهتر میکند

ایون اد وا میکنود  . بوورژوازی اسو میاین توافقنامه سود خواهنود بورد

نه تنها با ث رشد اقتکوادی ایوران خواهود شود بلکوه موجور توافقنامه 

وا وونش اپوزسوویون  خواهوود شوود.نیوور موقعیووت ایووران در منطقووه  تقویووت

ا و م میکننود پرو غرب با هیستری ضد  مونیستی همراه بوده است. 

حا میت ملی را نقو  میکنود و ایون قورارداد  "دولت  مونیستی چین"

 لیه منافع ملی ایران است به تداوم توتالیتاریسم و نقو  حقووب بشور 

اپوزسوویون پروغوورب ضوومن محکوووم  .و دمکراسووی تووداوم خواهوود داد

"قرارداد اسارت بوار" بوا ناموه نگواری بوه دولوت چوین خواهوان  ردن 

شووده و دسووت بووه داموون دول غربووی بوورای مقابلووه بووا ایوون  توافقنامووهلغووو 

 .ستاشده  "قرارداد ننگین"

ه یکبوواره از آسوومان نووازل نشووده اسووت، اتوور چووه چنووین قووراردادی بوو

را  ام  روشن نیست اما ایون قورارداد ابعاد واقعی این قرارداد هنوز 

،  ودم ، نظوم جدیود جهوانیدجواده ابریشوم جدیواسوتراتژی  تنها در بسوتر

 میتووووان از برجوووام بوووویژه پووور از خوووروج آمریکوووا ، وووارآیی برجوووام

بورژوازی اس می برای مقابله با فشوارهای سیاسوی و  ارزیابی  رد.

و  اقتکووووادی غوووورب و در رام آن آمریکووووا بیشووووتر بطوووور  روسوووویه

بووورژوازی اسوو می بوورای ن ووات  مخکوصووا چووین چرخیووده اسووت.

هووای  مرشووکن  ، بوورای مقابلووه بووا تحووریماقتکوواد ورشکسووته پیرامووونی
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، آلترنواتیو چوین آمریکا، برای دور زدن دالر و برای سرمایه توااری

 میداند و روی تحقق آن ت   میکند.را ممکن ترین بدیر 

خووود و بخکووو  در  چووین نیوور در راسووتای اهوودا  امپریالیسووتی

نوه تنهوا بوه بازارهوای  ،راستای رقابوت بوا آمریکوا و بورای دسوت یوابی

اسوت و از طریوق پوروژه جواده ابریشوم جدیود فریقا بلکه اروپا آآسیا و 

 بخشوووی از پوووروژه جووواده ابریشوووم جدیووود و در راسوووتای ایووون توافقناموووه

متحقوووق  وووردن اسوووتراتژی هوووای ایوووران و چوووین در راسوووتای اهووودا  

 تی آنها است.امپریالیس

توازن قووای طبقوات  و جدید قدرتهای امپریالیستیآرایش بررسی 

از افوووق درک شووورایط جدیووود اجتموووا ی در شووورایط جدیووود جهوووانی و 

 تام اولیه برای ارائه ی  تبیین انترناسیونالیسوتی و ،انترناسیونالیستی

امید است این نوشوته توامی  دخالت در مبارزه طبقاتی است. به تبع آن

مباحووث در ایوون زمینووه در فضووای سیاسووی سووتای داموون زدن بووه در را

 پرولتری باشد.

 

 تاریخچه روابط ایران و چین

مبنوی بور اینکوه  1966در سوال بدنبال قرارداد شوروی با آمریکا 

سو   هسوته ای تنهووا بوه  شوورهایی  ووه دارای آن هسوتند بایود محوودود 

نحکوار توطئوه ای مهوم بورای حفو  ا» رژیوم موائو تحوت  نووان ،شود

شووووروی بوووا  قووورارداد «سووو   هسوووته ای در دسوووت قووودرتهای بووورر 

را محکوم  رد و بحران در  مو  ضود انقو ب شوکر  لنوی و  آمریکا
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و  موو  زمینوووه را بوورای ادغووام چووین در بلووووک  جوودی بخووود ترفووت

 اقتکادی غرب مهیا  رد. 

موائو بوه تاریخچه روابط ایوران بوا چوین پور از بوه قودرت رسویدن 

برمیگووردد  ووه بووی توواییر از دیپلماسووی پینووگ پنووگ  1970اوایوور دهووه 

بووه د وووت توویم پینووگ پنووگ آمریکووا بووه پکوون توسووط چینووی هووا، نبووود. 

مینووه مسووافرت  سووین ر مشوواور امنیووت ملووی زدیپلماتهووای آمریکووایی 

. سووران ام پوور از مهیووا شوودن را مهیووا  ردنوودآمریکووا رئوویر جمهووور 

در فوریوه کوا آمرینیکسون رئویر جمهوور وقوت  دشرایط الزم ریچار

ایون  به چین رفت تا با مائو و دیگر مقامات چین م قوات  نود. 1972

م قات به  ادی سازی روابط بوا بلووک غورب و در رام آن آمریکوا 

ین را در بلووک اقتکوادی غورب ادغوام چومن ر شد  ه در روند خوود 

 مریکا در منطقه بود.در آن مقطع ایران متحد اصلی آ  رد.

، خوواهر شواه روابط نردیکوی داشوتایران م شاه رژیم مائو با رژی

به چین سفر  رد و با مائو دیدار  رد. سال بعود  1350در اردیبهشت 

ر  پهلووی و امیور  بوام هویودا بوه چوین سوفر فو 1351یعنی در سال 

استقبال   ردند. صدها هرار چینی با رقص و پایکوبی از فر  پهلوی

  ردند.

روی  ووار آموودن بووورژوازی  بووا تغییوور قوودرت سیاسووی در ایووران و

اسوو می، روابووط ایووران و چووین بووا وجووود افووت و خیوور هووایی همچنووان 

چوین در طوول جنوگ هشوت سواله ایوران و  وراب برقرار بووده اسوت. 

میلیووارد دالر بووه ایووران اسولحه فروخووت در حالیکووه در همووان  2 حودود

در جریووان  میلیووارد دالر اسوولحه بووه  ووراب فروخووت. 5مقطووع بوویش از 

 ووه نقووش مهمووی را در  موشووکهای  وورم ابریشوومان و  ووراب ایوورجنووگ 
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بیشوتر از ایوران بوه  وراب صوادر  ورد. توازن قووا برقورار میکردنود، 

مووان موشوو  بووه ایووران صووادر  وورد در حالیکووه همر 80چووین حوودود 

 [1موش  به  راب صادر  رد.] 200

 چووین در راسووتای بهبووود روابووط خووود بووا آمریکووا 1990در دهووه 

و ی خووود بووا ایووران را بسوویار محوودود  وورد. بعوودا همکوواری هووای نظووام

زمانیکه پرونده هسوته ای ایوران از شوورای حکوام آژانور بوین المللوی 

در راسوتای  ، چوینانرژی اتمی به شوورای امنیوت سوازمان ملور رفوت

 35در رای تیوری از  1384در بهمون سیاست واشنگتن پویش رفوت. 

رای نفوع ایوران   ضو شورای حکام تنها  وبا، ونوروئ  و سووریه بوه

و پرونوده  . چین و روسیه در  نار آمریکا  لیه ایوران رای دادنوددادند

در شووورای حکووام آژانوور بووین ایووران بووه شووورای امنیووت ارسووال شوود. 

آمریکووا حووق وتووو نوودارد، در صووورتی  ووه در  ،المللووی انوورژی اتمووی

 آمریکا حق وتو دارد. ،شورای امنیت

بوا  رای امنیت چین یوا روسویهمقامات ایرانی امیدوار بودند در شو

. ایوون در  لیووه ایووران شوووند قطعنامووهحووق وتووو خووود مووانع تکووویر 

وتو نکرنود، نوه تنهوا  قطعنامه ای را حالیست  ه چین و روسیه نه تنها

 رای ممتنووع ندادنوود بلکووه در همووه قطعنامووه هووا  لیووه ایووران رای دادنوود.

ی داد، [  لیوه ایوران را2شورای امنیوت]1929چین حتی به قطعنامه 

در حالیکووه حتووی تر یووه و برزیوور بووه آن رای منفووی داده بودنوود، ایوون 

ا ی ایران ا موال فرا  لیه صنایع د قطعنامه  مرشکن ترین تحریمها

  رد.

بدنبال روی  ار آمدن ترام  و خروج آمریکا از برجام و به تبوع 

هووای  مرشووکن  لیووه ایووران، چووین اتوور چووه مخووالف  آن ا مووال تحووریم
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  ورد. حمایوتآمریکوا تحریمهوای از بوود اموا از برجوام خروج آمریکا 

هورار بشوکه در  300بوه  2019واردات نفت چین از ایران در سوال 

، در بوووده اسووت 2018روز  وواهش یافووت  ووه نکووف میووران واردات 

 واردات نفت چین از  ربسوتان و روسویه افورایش یافتوه اسوت. حالیکه

ه میودان آزادتوان  وه قورارداد توسوع« سویپوی ان سوی »شر ت چینوی 

شوومالی را امضوواد  وورده بووود  موو  از توسووعه فوواز دوم امتنووا   وورده 

سال تاشته صادرات نفت ایوران بوه  20این در حالیست  ه در  است.

به بیش  2014و در سال چین از اهمیت حیاتی برخوردار بوده است 

 میلیارد دالر در سال رسیده بود.  27از 

ور زدن تحریمهووای آمریکووا بووه چووین و ایووران بوورای ددر مقطعووی 

معامله پایاپای روی آوردند، بوه  بوارت بهتور  واالی چینوی در برابور 

مانور مشتر ی توسط ایران، روسویه  2019در دسامبر و  نفت ایران

و چین تحت  نوان " مربند امنیت دریایی" در دریای  موان برتواار 

حلیور رسانه هوای چوین ایون رزموایش را "هشوداری بوه آمریکوا" ت شد.

  ردند.

 

 توسط روسیه سوریه ایران درموقعیت تضعیف 

ایران در راستای منافع امپریالیستی خود، نقوش فعوالی در حمایوت 

از رژیم جنایتکار اسد ایفا  رده است. ایون حمایوت محودود بوه حمایوت 

 40حوودود ایووران  ،نظووامی نبوووده بلکووه  لیوورغم شوورایط بوود اقتکووادی

اآرامی هوا، در ایون مودت در سووریه میلیارد دالر آمریکا از شورو  نو
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هرینووه  وورده اسووت. اسوورائیر بووا چوورا  سووبر آمریکووا بارهووا و بارهووا 

حم ت تسترده هووایی و موشوکی  لیوه مواضوع ایرانیوان در سووریه 

ان ام داده اسوت و تانگسوترهای ایرانوی فقوط سوکوت میکننود و تحقیور 

سووریه می شوند. آتاهی از حم ت اسورائیر بوه مواضوع ایرانیوان در 

و یا خود مواضع سوریه و  دم ت   روسیه برای جلووتیری از آن، 

 یقیوینبوه تموان  ایوناتر زمانی فقوط تمانوه زنوی بوود، سوالها اسوت  وه 

تنهوا بورای دفوا  مواضوع  300 -ام یسامانه موشوکشده است.  تبدیر

نظامی و پایگاههای نظامی روسویه اسوت. روسویه منوافع امپریالیسوتی 

هوود، نووو ی توووازن و تعووادل را در روابووط خووود بووا خووود را توورجید مید

ایووران و اسوورائیر حفوو   وورده اسووت. چوورا  سووبر روسوویه بووه حموو ت 

اسورائیر در سووریه، تشوکیر توروه  واری مشوترک توسوط اسوورائیر و 

تووو   بووورای دور زدن ایوووران در پوووروژه هوووای بازسوووازی  و روسووویه

سووریه  درسوریه، مانع آن شوده اسوت  وه ایوران بتوانود دسوت بواال را 

داشته باشود. بوه  بوارت بهتور روسویه نیازمنود یو  ایوران ضوعیف در 

   سوریه است. روسیه از ایران بعنوان اهرم فشار استفاده  رده است.

روسوویه بووه ایوون اموور آتوواه اسووت  ووه رونوود بازسووازی سوووریه بوودون 

سرمایه تااری اروپا و  شورهای حوزه خلیج بسیار سخت است. هوم 

رهای حوووزه خلوویج مخووالف حضووور ایووران در اروپائیووان و هووم  شووو

سوریه هستند و قطعا هور تونوه  مو  بوه رونود بازسوازی سووریه را 

منوووط بووه خووروج ایووران از سوووریه خواهنوود  وورد. روسوویه نیوور اهوودا  

 استراتژی  خود را در خاورمیانه دنبال میکند.

ایوران برخوی از پایگاههوای خوود  حم ت اسرائیر،برای مقابله با 

مت شرب سوریه منتقر  رده توا از حمو ت اسورائیر در اموان را به س
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مریکوا در نووامبر اسوت و آباشد. ایران وانمود میکند منتظر انتخابوات 

 بعد از آن جواب اسرائیر و آمریکا را خواهد داد.

 

 روابط چین و روسیه

اتوور چووه بوودنبال پیووروزی مووائو، شوووروی در سوواماندهی اقتکوواد و 

ده ای ایفووا  وورد، امووا بعوودها توونش بووین دو  ننوو نارتووش چووین نقووش تعیووی

 شور بخاطر منافع امپریالیستی باال ترفت. بودنبال قورارداد شووروی 

مبنووی بوور اینکووه سوو   هسووته ای تنهووا بووه 1966بووا آمریکووا در سووال 

 شووورهایی  ووه دارای آن هسووتند بایوود محوودود شووود، اخت فووات چووین و 

هوووای  شووووروی شوووکر جووودی بخوووود ترفوووت. اوج اخت فوووات درتیوووری

 1969مرزی هفت ماهه چین و شوروی بدون ا  ن جنگ در سوال 

 بود.

اتوور چووه بوودنبال فروپاشووی بلوووک شوورب ایوون اخت فووات تووا حوودودی 

فرو ش  رد اما چین و روسویه همچنوان رقیور یکودیگر هسوتند. چوین 

سوعی میکنوود در حوووزه نفووو  روسویه پیشووروی  نوود و مواضووع خووود را 

ی چووین در آسوویای مر ووری را در تحکوویم  نوود. روسوویه نیوور سیاسووتها

تعووارب بووا منووافع امپریالیسووتی خووود ارزیووابی میکنوود، روسوویه روابووط 

 نردیکی با هند دارد  ه یکی از رقبای چین است.

افرایش تنش ها بین آمریکا از ی  سو و چین و روسویه از سووی 

دیگر، چین و روسیه را به همکاری بیشوتر در جبهوه واحود در مقابور 

یدهد. برای چین، روسیه به  نوان تامین  ننوده انورژی آمریکا سوب م
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و ت هیرات نظوامی مهوم اسوت. در چنوین زمینوه ایوی بوود  وه در سوال 

میلیوارد  400قرارداد صادرات تاز روسیه به چین به ارز   2014

دالر بووین دو  شووور منعقوود شوود. چووین بوورای  وودم وابسووتگی بووه نفووت 

خوود از روسویه را بور  میران واردات نفت 2016خاورمیانه از سال 

  ربستان افرایش داده است.

درصوود جنووگ افرارهووای هسووته ای  90روسویه و آمریکووا بوویش از 

جهان را در اختیار دارند. روسیه دوموین قودرت نظوامی جهوان اسوت. 

در سالهای اخیر روسیه سوای از اینکه ت هیرات و تسولیحات نظوامی 

 خانوووۀزرادرد خوووود را بروزرسوووانی  ووورده، تسووولیحات جدیووودی را وا

قوودرت نظووامی روسوویه در روابووط چووین و  نظووامی خووود  وورده اسووت.

سووودمند  میتوانوودبوورای چووین و روسوویه روسوویه در مقابلووه بووا آمریکووا 

زیانبووار، چوورا  ووه چووین و روسوویه در رقابووت داخلووی  ، اموواقلمووداد شووود

 برتری روسیه را نشان میدهد.

 

 قدرت جهانیچین برای  جاه طلبی های امپریالیستی

تنهوووا از طریوووق درک  ه طلبوووی هوووای امپریالیسوووتی چوووینجوووادرک 

مفهوم امپریالیسم در  کر تندیدتی سرمایه امکان پایر اسوت، یعنوی 

از طریوووق درک توسووووعه و تکاموووور سووورمایه داری جهووووانی و بووووازار 

جهووانی. اتوور در دوران رشوود سوورمایه داری امپریالیسووت هووا بوودنبال 

اری، در  کور مستعمرات جدید بودند، در  کر انحطواط سورمایه د

امپریالیسم، امپریالیسم مربوط بوه توزیوع م ودد بوازار جهوانی اسوت و 
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ایوون اموور شووامر تمووامی  شووورهای جهووان اسووت. در چنووین شوورایطی، 

و چوه  چوینتمامی  شورها، چه تانگسترهای بورر  ماننود آمریکوا و 

تانگسترهای  وچ  میر ایران و تر یه سعی در تضعیف دیگوری و 

 را دارند. تسخیر بازار همدیگر

، انگلستان نخستین  شور سورمایه داری و صونعتی در جهوان بوود

ی چوون آلموان، فرانسوه و آمریکوا پروسوه صونعتی یبدنبال آن  شورها

، نکتووه حووائر اهمیووت ایوون اسووت  ووه سوورمایه شوودن را در پوویش ترفتنوود

تااری هوای خوارجی نقوش مهموی بورای توامین ا تبوار بورای صونعتی 

سوورمایه تووااری فووا تور آلمووان ایفووا  وورد. شوودن بووویژه در آمریکووا و 

 رایسورمایه داری دولتوی بواصلی در صنعتی شدن ی  جامعه است. 

سوورمایه تووااری خووارجی جووااب نیسووت و خووود دولووت نیوور در سوورمایه 

تااری محدودیت دارد. ا طای ا تبارات در سرمایه داری دولتوی از 

ن مهمتووریو  مبووود ا تبووارات  محوودودیت هووای جوودی برخوووردار اسووت

سووال . دلیر در  مبود سرمایه توااری در سورمایه داری دولتوی اسوت

اساسووی  ووه مطوور  میشووود ایوون اسووت، ا تبارهووای الزم بوورای پروسووه 

 صنعتی شدن چین چطور مهیا شد؟

میخواسوت از انوروا بیورون آیود و در بلووک  1970چین از اوایور 

ه  سوین ر بو ،اقتکادی غرب ادغام شود. بدنبال دیپلماسی پینگ پنوگ

چین سفر  رد و زمینوه م قوات نیکسوون را بوا موائو و دیگور مقاموات 

مهیووا  وورد. هفووت موواه بعوود از دیوودار نیکسووون از چووین، چووین روابووط 

دیپلماتی  خوود را بوا ژاپون نیور برقورار  ورد و روابوط بوا  شوورهای 

 غربی نیر بهبود یافت.
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پر از مر  مائو، دنگ تغییرات جودی در سیسوتم سورمایه داری 

از نووو  چینووی بوجووود آورد، بووه  بووارت بهتوور قووانونی شوودن  دولتووی

قانونی شودن مالکیوت خکوصوی زمینوه را بورای  مالکیت خکوصی.

سرمایه توااری و ا طوای  سیستم ا تباری سرمایه داری مهیا ساخت.

ا تبارات نقش مهمی در توسعه و نوسازی و رشد اقتکادی چین ایفوا 

  رده است.

وام های  وم هرینوه دولتوی  ،ی دولتینیروی  ار ارزان، یارانه ها

زمینوه را بورای موازاد ت وارت و  خوایر و یابت ماندن نور  ارز ملوی 

بووواالی ارزی بووورای صوووادر نندتان داخلوووی و خوووارجی فوووراهم  ووورد. 

 االهوووای خوووود را بوووه دالر یوووا دیگووور ارزهوووا صوووادر  ننووودتان چینوووی 

 امووا پرداخووت دسووتمرد و تهیووه بخووش ا ظووم مووواد اولیووه بووه میفروختنوود

یوان ان ام میگرفت، لاا ارز خارجی خوود را توسوط بانکهوای داخلوی 

نتی ووه ایوون رونوود در بلنوود موودت، افووورایش  یوووان تبوودیر میکردنوود.بووه 

را  خووایر ارزی چووین بووود  ووه امکووان تووامین مووالی وام هووا تکووا دی 

رشود تواریخی چوین در تولیود در رونود خوود میسر  رد  وه برای چین 

بوا خریود دالر چین ری را تضمین  رد. ناخالص داخلی و سرمایه تاا

و بوه  را یابت نگه داشتخود نر  ارز ملی در بازار های بین المللی 

تبع آن توانست رقابت پایری چین را حف   نود و همچوین رشود مبتنوی 

. چین همچنین سرمایه تااری خکوصوی بر صادرات را تضمین  ند

رشووود  یکوووی از مهمتوورین  وامووور. در خووارج را بشووودت محوودود  ووورد

تولید  ننده و صادر  ننود   بررتتریناقتکادی چین این است  ه چین 

جهانی است و صادرات نقش مهمی در رشد اقتکادی چین ایفا  ورده 

درصود از صوادرات چوین بوه متروپور سورمایه داری  59است. حدود 
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. بوووده اسووت و تووراز ت وواری چووین در ا یوور سووالها میبووت بوووده اسووت

 2018توا  1985بوا چوین بوین سوالهای   سری موازنه ت اری آمریکوا

دالر آمریکوووا میلیوووارد بشووودت افووورایش پیووودا  ووورده اسوووت. ارقوووام بوووه 

جودول زیور نشوان میدهود، سواالنه چقودر دالر بوه چوین وارد  [3است.]

 شده است  ه میتواند بعنوان سرمایه تااری از آن استفاده شود:

 

 موازنه ت اری سال

1985 0.006- 

1990 10.431- 

1995 33.789- 

2000 83.833- 

2005 202.278- 

2010 273.042- 

2015 367.328- 

2018 418.954- 

 

این مسئله با ث شد  خایر ارزی چوین بشودت افورایش یابود و ایون 

تریلیوون  4مازاد و  خایر ارزی این  شور را قادر ساخت با بیش از 

دالر در صوودر دنیووا قوورار بگیوورد. چووین از  خووایر دالری خووود بوورای 

 1300تقویووت بیشووتر موقعیووت بووین المللووی چووین اسووتفاده  نوود، چووین 

 میلیارد دالر اوراب بهادار از خرانه آمریکا را در اختیار دارد.
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چین توانسته بوود بوه پوول ملوی خوود یبوات دهود و نور  مالیواتی را 

، نقوش مهموی و بوویژه نیوروی  وار ارزان چینوی پائین نگه داشوته بوود

و  شوورهای غربوی چوین را  ی ایفوا  وردسرمایه های خارجدر جاب 

ه تووااری هووای سووودآور ـایووـرمـرای سـرر  بوـازار بووـ  بووـوان یووـبعنو

 لیرغم این باید تا ید  رد  وه سورمایه توااری خوارجی در  .می دیدند

درصد  ر سرمایه تااری ان ام شوده فراتور نرفوت  10از ر تچین هر

و رشوود اقتکووادی چووین بیشووتر مرهووون سوورمایه تووااری داخلووی اسووت. 

میلیوارد دالر  60 ه حودود  1960ناخالص داخلی چین در سال ولید ت

بووه  [4رسووید.] تریلیووون دالر 13.61بووه بوویش از  2018بووود در سووال 

برابری داشوته اسوت، هویش  شوور دیگوری  228افرایش  بارت بهتر 

هم سو در دنیا، چنین رشدی را در این بازه زمانی ت ربه نکرده اسوت.

 9.1حووودود  1952لوووی  وووه در سوووال خووودمات از تولیووود ناخوووالص داخ

 درصد افرایش یافته است. 46.3به  2018درصد بود در سال 

 

 

 آلمان ژاپن و آمریکا، موقعیت افول 

دور بودن آمریکا از جنگ جهانی اول، سبر شود اقتکواد آمریکوا 

و در مقایسووه بووا  شووورهای اروپووایی درتیوور   متوورین ضووربه را ببینوود

جهووان را تشووکیر میدادنوود اصوولی ی هاجنووگ  ووه در آن مقطووع اقتکوواد

ایوون . بتوانوود موقعیووت بهتووری را در جهووان  سوور  نووداقتکوواد امریکووا 

نیوور تغییوور داد و آمریکووا بسووووی در جهووان مسووئله تعووادل سیاسووی را 

در جریووان جنووگ جهووانی دوم  قوودرت برتوور جهووانی سوووب پیوودا  وورد.
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موتووور محر ووه اقتکوواد جهووان و تولیوود  ننووده اقتکوواد اروپووا بعنوووان 

بوه قودرت ب منواز   ی یروت جهان از هم پاشید و آمریکا بعنواناصل

جهووان تبوودیر شوود و بوودنبال آن دالر هژمووونی خووود را در جهووان تیبیووت 

 دچوار بحوران اقتکوادی شود اموا 1991اتر چه آمریکوا از سوال   رد.

بوویش از پوویش موقعیووت خووود را از  2008بووا بحووران اقتکووادی سووال 

ا بوه مقوام دوم اقتکوادی در سوال و پویش بینوی میشوود آمریکو دست داد

رشوود اقتکووادی و نظووامی چووین در مقابوور  .نوورول خواهوود  وورد 2030

  تهدیدی برای هژمونی آمریکا است.

از مقام دوم اقتکادی جهوان بوه مقوام سووم در سالهای اخیر، ژاپن 

 و برودی این مقام را نیر از دست خواهود داد. ژاپون است نرول  رده

و لواا جورو فقیور تورین  شوورهای جهوان اسوت از زاویه منابع طبیعی 

تمام موواد خوام خوود را از خوارج وارد میکنود و از سووی دیگور ژاپون 

جمعیوت ژاپون با چالش برر  نیروی  ار در آینده مواجه خواهد شد. 

و طبوق پویش بینوی سوازمان ملور  جرو پیرترین  شورهای جهان است

دسوت درصود جمعیوت خوود را از  30ایون  شوور 2050ژاپن تا سوال 

  خواهد داد.

سووومین قوودرت اقتکووادی جهووان و موتووور محوورک آلمووان زمووانی 

اقتکوواد برتوور  3مقووام یکووی از هووم ا نووون . آلمووان اقتکووادی اروپووا بووود

بیشووتر  پوویش بینووی میشووود در سووالهای آینووده جهووان را از دسووت داده و 

به مقام دهمین اقتکاد جهوان  2050نیر سقوط خواهد  رد و در سال 

  رد.نرول خواهد 
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 چین و خاورمیانه

با  شف میدان  ظیِم نفتِی دا ینگ در شمال شرقِی چین  در سوال 

چووین بووه یکووی از صووادر  ننوودتان نفووت تبوودیر شوود. امووا رشوود  1959

شوود با ووث چووین اقتکووادی چووین و بووه تبووع آن افوورایش تقاضووای داخلووی 

دیر شوود. بوبوه یکوی از وارد ننودتان نفوت ت 1980از اوایر دهوه چین 

درصود  50 ه چین به ی  غول اقتکادی تبودیر شود،  2000از سال 

از نفت موورد نیواز خوود را از خاورمیانوه وارد  ورده اسوت. همچنوین 

اسووت، در فاصووله بوووده خاورمیانووه یکووی از بازارهووای اصوولی چووین 

برابر شوده  25صادرات چین به خاورمیانه  2016تا  1993سالهای 

 است.

ر  چینووی نبوووده اسووت بلکووه خاورمیانووه فقووط بووازار  االهووای متعووا

بورای فورو  اسولحه و ت هیورات نظوامی نیور بووده اسوت. در  یبازار

جنگ ایران و  راب به هر دو طر  اسلحه و موش  های بالستی  

بوه فورو  موشوکهای بالسوتی   1980فروخت. چوین از اواخور دهوه 

شرو  را  ه قادر به حمر   ه  هسته ای هستند  ربستان سعودی 

 ادامه داشته است. 2019  رد و تا سال

با  اهش هژمونی آمریکوا در خاورمیانوه، چوین سوعی  ورده اسوت 

نقووش فعووال تووری در ایوون منطقووه ایفووا  نوود. ایووران، تر یووه، مکوور و 

اسرائیر در جاده ابریشم جدید چین از اهمیت برخوردار هسوتند. چوین 

با دیپلماسی سعی  رده قدرت های رقیر منطقه ای یعنی  ربسوتان و 

سیاسووت امپریالیسووتی چووین در رابطووه بووا  راضووی نگووه دارد. ان راایوور

خاورمیانووه دو نکتووه را برجسووته میکنوود. اولووین مسووئله ایوون اسووت  ووه 
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ایران پر از  ربستان دومین صادر  ننده نفت به چین بوده است اموا 

رو بوه  واهش بووده اسوت.  2012واردات نفت چین از ایوران پور از 

نفووت منووع قووانونی نداشووت ایووران بووه حتووی پوور از برجووام  ووه صووادرات 

چهووارمین صووادر  ننووده نفووت نوورول پیوودا  وورد و پوور از تحریمهووای 

 آمریکا نیر  م  ناچیر شد.

 ه سال خروج آمریکوا  2018دومین مسئله این است  ه در سال 

از برجووام اسووت و هنوووز آمریکووا تحریمهووای  موور شووکن  لیووه ایووران 

بووه  ربسووتان و امووارات  میلیووارد دالر 48ا مووال نکوورده اسووت، چووین 

میلیوارد دالر  14متحده  اال صادر  رد، در حالیکوه سوهم ایوران تنهوا 

میلیووارد دالر از  ربسووتان و امووارات متحووده  62بووود. همرمووان چووین 

میلیووارد دالر  21 وواال وارد  وورد در حالیکووه واردات چووین از ایووران 

بوووود. ایووون در حالیسوووت  وووه اموووارات متحوووده و  ربسوووتان از متحووودان 

 نظامی آمریکا در خاورمیانه هستند. –استراتژی بلند مدت سیاسی 

 

 جاده ابریشم جدید

طوور  یوو   مربنوود و یوو   2013رئوویر جمهووور چووین در سووال 

در نظوم  چوینجاده را بعنووان بخشوی از اسوتراتژی خوود بورای تیبیوت 

 مربنوود »جدیوود جهووانی ارائووه داد. ایوون طوور  شووامر دو مسوویر ت وواری 

 ه چوین را از طریوق آسویای مر وری، روسویه « اقتکادی راه ابریشم

« راه ابریشوم دریوایی»و خاورمیانه به اروپا متکر میکند و همچنوین 

 ه چین را از طریق دریا به جنوب شرب آسیا، غورب آسویا، افریقوا و 
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فریقوا آ شوور را از آسویا،  60اروپا متکر میکند. این طور  بویش از 

جمعیوت جهوان را شوامر  درصد اقتکاد جهان و دوسووم 40و اروپا، 

در زیور  فقوط میلیارد دالر در این طر  900میشود. چین قرار است 

 [5ساخت های اقتکادی سرمایه تااری  ند.]

چین برای فراهم ساختن منابع مالی موورد نیواز  شوورهای مسویر 

پووروژه جوواده ابریشووم جدیوود بانوو  سوورمایه تووااری زیوور بنووایی آسوویا را 

ین آمریکووا و ژاپون  ضووو ایوون بانوو  رقیوور اصولی چوو 2تاسویر  وورد. 

نیسوتند. آمریکوا حتوی نگرانووی خوود را از تاسویر و نحووه اداره بانوو  

اظهار داشته و به همپیمانان خود توصیه  رده  وه از پیوسوتن بوه ایون 

 [6بان  خودداری  نند.]

قدرت جهوانی آمریکوا بسویار ضوروری هژمونی دالر برای تداوم 

ده در ت ووارت بووین المللووی از توو    وور 2017چووین از سووال اسووت. 

"یوان" استفاده  ند و یکوی از اهودافش جوایگرینی "یووان" بوا دالر در 

اتر چه سهم یوان در معام ت بوین المللوی معام ت بین المللی است. 

در حال حاضر بسیار ناچیر است اما در دراز مدت میتوانود هژموونی 

معووام ت بوووا  در تفاهمنامووه بووا ایوووران نیووردالر را بووه چووالش بکشووود. 

 "یوان" پیش بینی شده است.

چووین در ازای دسترسووی بووه مووواد اولیووه مووورد نیوواز مبووادرت بووه 

، راه آهن، نیروتاه هوای بورب توسعه زیر ساخت های محلی، جاده ها

سیاسوت چوین و غیره سرمایه تااری های زیادی را ان ام داده اسوت. 

 سووورمایه توووااری در  شوووورهای دیگووور بخکوووو   شوووورهاییفقوووط 

نیوروی  وار و ... را آفریقایی نیست بلکه با سرمایه توااری شور تها، 

و  مدتا شر تهای چینی با نیروی  ار چینی پوروژه هوا  به آن ا میبرد
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را  سورمایه توااریحاصور . به تبع آن بخش زیوادی از را پیش میبرند

 مابقی نکیر  شور مورد نظر میشود.خود  جمع میکند و 

سپر بدست ترفتن  ،روب  ردن  شورهاارائه ا تبار مالی و مق

منوواطق ت وواری و بنوودری بخشووی از سیاسووت امپریالیسووتی چووین بوووده 

است. برای نمونه سری نکا و پا ستان  ه توان موالی بازپرداخوت هوا 

را نداشته اند، بنادر مهمی بورای سوالیان طووالنی اجواره داده میشووند. 

درصود تولیود  30در مورد قرقیرستان بدهی آن  شور به چین معوادل 

، ایوون رقووم در مووورد  شووور جیبوووتی اسووتناخووالص داخلووی آن  شووور 

 درصد است. 95رقمی وحشتناک حدود 

جاده ابریشم جدید با زیر ساخت های خود ایون امکوان را بوه چوین 

و قودرت  میدهد تا به اقکی نکوات ایون  وره خوا ی دسترسوی پیودا  نود

اتوور چووه چووین اد ووا امپریالیسووتی خووود را بووه همووه جووا تسووتر  دهوود. 

میکند این ی  پروژه صلد آمیر است، اما جاده ابریشم جدید از جنبوه 

موقعیوت ژئوپولتیو  از اهمیت خاصوی برخووردار اسوت. نیر نظامی 

مهم اسوت. ایوران دریوای خورر در جاده ابریشم جدید ایران برای چین 

را بووه خلوویج فووارم وصوور میکنوود، آسوویای میانووه را بووه خاورمیانووه و 

عیووت آن در دریووای  مووان، لوواا چووین خواهووان مشووار ت همچنووین موق

 ایران در این پروژه است.

 یامپریالیستدر خدمت جاه طلبی های  قدرت نظامی

یکه شیوه تولید سرمایه داری به شویوه تولیود مسولط جهوانی تبودیر زمان

و بازار جهوانی تقسویم شود، از آن بوه بعود رقابوت سورمایه داری  تشت
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شوکر نظوامی بخوود در بازار اشبا  شده گر دیبرای دزدیدن بازار هم

در ایفوای نقوش امپریالیسوتی نظامی نقش مهمی قدرت لاا  ترفته است.

  بسیار سخت است اموا م لوهنظامی  شورها قدرت مقایسه  ایفا میکند.

فوا تور قودرت هوای نظوامی  55هر ساله با توجه بوه  تلوبال فایرپاور

ی آمریکوا، روسویه و چوین جهان را رده بنودی میکنود. در ایون رده بنود

 [7راز  رده اند.]اح به ترتیر مقامهای اول تا سوم را

نه تنها قلر تپنود  سیسوتم سورمایه داری جهوانی بووده اسوت آمریکا 

بلکووه مر وور فنوواوری و  لمووی بوورای سوورمایه داری نیوور بوووده اسووت. 

هد  بورژوازی آمریکا این است  ه این وضع همچنان اداموه یابود و 

سووقوط بیشووتر هژمووونی خووود در سووطد جهووانی از ی بوورای جلوووتیر

 به برتری نظامی متوسر خواهد شد.بدنبال سقوط قدرت اقتکادی 

 چین ا  م  رده است  ه اتر روزی به قدرت برر  تبودیر شوود

بووه دنبووال برتووری طلبووی نظووامی بوور دیگووران نخواهوود بووود و همووواره 

ان میداننود البتوه همگو همریستی مسالمت آمیر را ر ایت خواهود  ورد.

چوین ایون امکوان را بوه  ه این فقط ی  تبلیغات است. رشود اقتکوادی 

چین داده است  ه از حوزه های امنیتی و نظامی غافر نشود و دولوت 

در تو   چوین  چین با دسوت بواز هرینوه هوای نظوامی را متقبور شوود.

است ظرفیت نظامی خود را از طریق مدرنیره  ردن ارتوش خوود از 

، از تکنولووووژی هوووای جدیووود نظیووور هوووو  مکووونو یطریوووق اسوووتفاده 

  نترل از راه دور، س حهای جدید لیری  و ... باال ببرد.

ی  بورای چوین برخووردار دریای جنوبی چین از اهمیت اسوتراتژ

است، لاا ا مال نفو  در این منطقه  مهم است و بوه هموین خواطر ایون 

در  سووت.منطقووه بووه مر وور درتیووری بووین آمریکووا و چووین تبوودیر شووده ا
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ضوومن فعالیووت هووای اقتکووادی چووین در  شووورهای مختلووف  ووه جوورو 

زیر پوشش نظوامی آمریکوا اسوت و آمریکوا  جاده ابریشم جدید میشوند

در فعالیووت  از طریووق برتووری نظووامیدر صووورت نیوواز قووادر اسووت 

بسووتن تعوودادی از  بوواوجودآمریکووا  اقتکووادی چووین مختوور ای وواد  نوود.

پایگواه نظوامی در خوارج  800دود پایگاهها در  وراب و افغانسوتان حو

 [8]  شور مسوتقر شوده انود. 140 ه در حدود  از مرزهای خود دارد

میلیووارد دالر و بودجووه  731بودجووه نظووامی آمریکووا  2019در سووال 

درصد  38سهم آمریکا  به تنهائی  میلیارد دالر بوده است. 261چین 

  [9 ر هرینه نظامی جهان است. ]

 خروج آمریکا از برجام

رام  تحت  نوان اینکه توافقنامه برجام نقوای  سواختاری دارد ت

از برجووام خووارج شوود. آمریکووا اظهووار میوودارد  ووه خووروج آمریکووا از 

سال اخیور شوده  3برجام من ر به مهار نفو  ایران در خاورمیانه طی 

است و از این زاویوه آمریکوا بورای حفو  امنیوت خوود و متحودان خوود 

 در منطقه  م   رده است.

دنبال خووروج آمریکووا از برجووام و بوودنبال آن ا مووال تحریمهووای بوو

تسترده  لیه ایران، شر ت های خارجی یکی پر از دیگری پوروژه 

های نیموه تموام خوود را رهوا  ورده و ایوران را تورک  ردنود، بویش از 

 مپووانی بوورر  خووارجی از ایووران خووارج شووده انوود. بووورژوازی  100

و مخکوصوا شور ت هوای اس می امیدوار بود شور ت هوای روسوی 

سوی ان »چینی پروژه های خود را به اتموام برسوانند. خوروج شور ت 
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پارم جنوبی نشان داد حتوی شور ت  11چین از پروژه فاز « پی سی

هوای آمریکوا ریسو  سورمایه توااری را  های چینوی در مقابور تحوریم

تقبر نمی  نند. بورژوازی اس می با مشوکر سورمایه توااری شور ت 

پووروژه هووای زیوور سوواختاری خووود دارد. وزیوور نفووت هووای خووارجی در 

 بورژوازی اس می به این مسئله چنین اشاره میکند:

 

هوویش  شووور خووارجی حاضوور بووه قوورارداد بووا مووا در هوویش موضووو ی "

 [10"]دهند.نیست و قراردادهای موجود را نیر ادامه نمی

 

 ساله 25همکاریهای جامع 

شوی »بوه دیودار ن سواله ایوران و چوی 25هوای جوامع همکاریزمینه 

 1394مواه سوال در بهموناز ایوران چوین  جمهوور ریویر« جین پینوگ

در بیانیه مشترک و رسمی  وه امضواد  ردنود از اراده دو  .برمیگردد

ساله سخن تفتوه شوده بوود  25طر  برای تستر  همکاریهای جامع 

 :ه بوددر این دیدار ولی فقیه بورژوازی اس می اظهار داشتو 

 

دنبوال تسوتر  روابوط بوا  شوورهای ایران همواره بوه  "دولت و ملت

مستقر و قابر اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر هموین اسوام، 

توافق روسای جمهوری ایران و چین بورای یو  روابوط اسوتراتژی  

 [11آمیر است."] ام ً درست و حکمت ساله،25
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  با ث شد این موضوو و ده های  شورهای غربی بدنبال برجام

حوووور  بوووواقی بمانوووود. بوووودنبال خووووروج آمریکووووا از برجووووام در در حووود 

یووه لو بوودنبال آن ا مووال سیاسووت فشووار حوودا یری   1397اردیبهشووت 

ضوورورت ایوون همکوواری را بوورای بووورژوازی ایووران مطوور   ایووران

بوه چوین ا ورام  هیئتوی 1397در اسوفند بوورژوازی اسو می  ساخت. 

  رد تا مسئله همکاری را  ملی سازند.

منتشور  و چوین سواله ایوران 25متن پیش نویر همکاریهای  یرااخ

 .اسووتیوو  مقدمووه ونووه بنوود وسووه ضوومیمه شووامر شوود. ایوون پوویش نووویر 

محورهووای  مشووخص نیسووت و محرمانووه اسووت امووا جرئیووات همکوواری

را  ، سیاسوی و  لمویامنیتوی، نظوامی ،همکاری حوزه های اقتکوادی

اخیورا  .ر موی شوودملی، منطقه ای و بین المللی شامهای  در  رصه 

جرئیوواتی را منتشوور  وورده « پترولیوووم ا ونومیسووت»سووایت انگلیسووی 

میلیوارد دالر  280چوین قورار اسوت  است. بر طبق اد ای ایون رسوانه

میلیووووارد دالر در  رصووووه توسووووعه  120در حوووووزه نفووووت و توووواز و 

زیرساختی، صنعتی، بانکی و اط  واتی ایوران سورمایه توااری  نود. 

. همووین خریوودار یابوت نفووت ایووران تبودیر میشووودبوه یوو  همچنووین چوین 

رسووانه موود ی شووده چووین بخشووی از تولیوودات نفووت، توواز و پتروشوویمی 

د و پووولش را خواهوود  ووردرصوودی خریووداری  32ایووران را بووا تخفیووف 

. صود نفور از نیوروی نظوامی در وخواهود حدا یر تا دو سوال پرداخوت 

خواهنود  ایران در چین و صد نیروی نظامی چینوی در ایوران آمووز 

نیووروی امنیتووی چینووی حفاظووت از پووروژه هووای چینووی را  5000دیود و 

  هده دار خواهند شد.
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طبق تمانه زنی ها چین امکان حضور نظامی در سواحر جنوبی 

و روسوویه نیوور بووه برخووی از پایگاههووای  ایووران را پیوودا خواهوود  وورد

نظامی و هوایی ایران دسترسی خواهد داشت. در مقابر این  شوورها 

عهد میشوند امکانات پدافند هوایی، اط  اتی و تقویت بنیوه نظوامی مت

و بووورژوازی اسوو می بووه متحوود  را تووامین  ننوودبووورژوازی اسوو می 

 استراتژی  چین و روسیه تبدیر میشود.

 

 و اپوزسیونهمکاری قرارداد 

"قورارداد اسوارت بوار" این تفاهمنامه را  ،ایران غرب اپوزسیون پرو

 ووه از اپوزسوویون پوورو غوورب  و "تر منچووای دوم" ارزیووابی میکنوود.

و  برجام ناراضی بودند با به قدرت رسیدن ترامو  از تشودید تونش هوا

آلترنوواتیو خووروج تراموو  از برجووام حمایووت  ردنوود و امیووداور بودنوود 

از نظور  .شودسیاست فشار حدا یری آمریکا "تغییر رژیم" جایگرین 

ایوون تفاهمنامووه توواییرات فشووار حوودا یری را  ووم غوورب  سویون پوورواپوز

میکنووود و شوووانر تغییووور رژیوووم، حملوووه نظوووامی و...از طریوووق دخالوووت 

قودرت تیوری اینهوا در سوایه آمریکا  متور میشوود و بوه تبوع آن شوانر 

 تنش های امپریالیستی  متر میشود.

 ه امید داشت در ایر فشار طاقت فرسوای حاصور  اپوزسیون چ 

حووران سوورمایه پیرامووونی  ووه فشووار حوودا یری آمریکووا آنوورا تشوودید از ب

صورت بگیرد، این  "انق ب" و در سایه تنش های امپریالیستی  رده

چرا  وه افوق سورنگونی تحوت فشوار تفاهمنامه را به نفع مردم نمیداند. 
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حمید تقوایی بوه روشونی حدا یری آمریکا تحت الشعا  قرار میگیرد. 

 چنین می توید:

 

تا آن ا  ه به این قرارداد مربوط میشوود خکولت ارت وا ی آن و  اما"

آنچه از نقطه نظور منوافع تووده موردم ایوران غیور قابور پوایر  و قابور 

نظوامی  -ا تراب است نه اقتکوادیات، بلکوه جایگواه و معنوی سیاسوی

نظووامی  –آنسووت. چووین بهمووراه روسوویه یوو  متحوود و حووامی سیاسووی 

نه پشتیبان و تقویت  ننده جمهووری همیشه فعاال ...جمهوری اس می 

 [12]" .اس می بوده اند

 تشدید تنش های امپریالیستی بین آمریکا و چین

رشوود اقتکووادی چووین موجوور نگرانووی  90و  80طووی دهووه هووای 

شتاب بیشتری  رشد اقتکادی چینغرب و آمریکا نبود اما پر از آن 

ر قوودرت چووین را د ،و ایوون رشوود اقتکووادی خیووره  ننووده چووین ترفووت

صووحنه بووین المللووی رو بووه افوورایش تااشووت، با ووث نگرانووی رقبووا شوود. 

از نظوور تولیوود ناخووالص داخلووی مقووام هشووتم  1970چووین  ووه در دهووه 

جهان را داشت در حوال حاضور بوه جایگواه دوم ارتقواد یافتوه و رقیور 

 سر سخت آمریکا شده است. 

اتر چه دالر همچون سابق نقش مطلق را در ت وارت جهوانی ایفوا 

کند با این وجود دالر همچنان نقش اصلی هم در ت ارت جهانی و نمی

هووم بعنوووان  خیووره ارزی را ایفووا میکنوود. سووهم ارز چووین بسوویار نوواچیر 

چوین در نظور دارد، در دراز مودت نقوش دالر را بوه چوالش  امااست، 
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بکشد، بخکو  در خرید نفوت از خاورمیانوه و ایون ضوربه بررتوی 

ای چنین هدفی دولوت چوین پیشونهاد و به هژمونی دالر است. در راست

ارائوه  2014ابتکار بان  سرمایه تااری زیربنوایی آسویا را در سوال 

 شوووور از جملوووه آلموووان، فرانسوووه، ایتالیوووا و انگلووویر جووورو  57داد. 

 ملیوواتی شوود.  2015 شووورهای بنیانگوواار هسووتند. ایوون بانوو  اواخوور 

خوود در  آمریکا مخالف تاسیر چنین بانکی بود و سعی  ورد متحودین

منطقه را از پیوستن به این بان  منکر   ند  وه موفوق نشود و تنهوا 

ژاپوون در منطقووه بووه آمریکووا وفووادار مانوود. ایوون بانوو  نقووش اساسووی در 

 تامین ا تبارات جاده ابریشم جدید ایفا خواهد  رد.

این فقط ترام  یا حرب جمهوری خوواه نیسوت  وه خطور چوین را 

از جمهووری خواهوان خطور چوین مطر  می سازد دمکرات ها  متر 

را توشرد نموی  ننود،  ور بوورژوازی آمریکوا مخوالف پیشوروی چوین 

بووورای بوووورژوازی آمریکوووا مشوووخص شوووده، پیشوووروی چوووین و اسوووت. 

 افرایش قدرت چین نسبت مستقیم با  اهش قدرت آمریکا دارد.

 0.006  سووری موازنووه ت وواری آمریکووا بووا چووین 1985در سووال 

 میلیوارد دالر418.954بوه  2018 و در سوالبوود منفوی میلیارد دالر 

پور از بوه قودرت رسویدن ترامو   [13افرایش پیدا  ورده اسوت.]منفی 

سعی  رد از طریق ماا رات بوا رهبوران چینوی صوادرات آمریکوا بوه 

را افرایش دهد و  سری ت اری امریکا را با ایون  شوور  واهش چین 

اتوور چووه  2019. بوودنبال آن در سووال و تووا حوودودی نیوور موفووق شوود دهوود

اموا جنوگ  میلیارد دالر  اهش یافوت 74 سری موازنه ت اری حدود 

 .ت اری همچنان تداوم یافت
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آمریکا و چین موافقنامه ای را با هود  تخفیوف  2020در ژانویه 

جنگ ت اری میان دو  شور امضاد  ردند، چین قوول داد واردات از 

آمریکا موافقوت میلیارد دالر افرایش دهد و در مقابر  200آمریکا را 

 رد تعرفه جدید ا مال شده بر برخی  االهای چینی را نکوف  نود و 

سواله پایوان دادنود. ترامو  در مراسومی در  2ظاهرا به جنوگ ت واری 

واشنگتن با شر ت  م   نندتان به  ارزارهای انتخاباتی جمهووری 

خواهان اظهار داشت  وه ایون توافوق زمینوه را بورای روابوط قووی تور 

کوا و چوین فوراهم میکنود. ترامو  از ایون نیور فراتور رفوت و میان آمری

حتی خیلی فراتر از این توافق، ما شاهد صلد تسوترده "اظهار داشت:

[ اما تانگسوترها وقتوی از صولد صوحبت 14]".تر جهانی خواهیم بود

 می  نند یعنی خود را برای جنگ آماده می  نند.

اری بوود، اتر زموانی تونش هوای امپریالیسوتی در سوطد جنوگ ت و

بوه سوطد  والی توری  شویده شوده اسوت.   اخیرا تنش هوای امپریالیسوتی

تحووت  نوووان در شووهر هوسووتون را  نسووولگری چووین نووه تنهووا آمریکووا 

. بلکه آنرا اشغال  رد و به ت سور آن پرداخوت بست انون جاسوسی 

 را تعطیوور  وورد. دوچووین نیوور در ت فووی  نسووولگری آمریکووا در چنووگ

ی را بووه اتهووام نقوو  حقوووب بشوور تحووریم  وورد و آمریکووا چنوود مقووام چینوو

ر جمهووری چین نیر در پاسخ چنود مقوام آمریکوایی از جملوه دو سوناتو

 خواه را تحریم  رد.

بووا تکوورار اتهامووات خووود، روابووط ت وواری نا ادالنووه،  مایوو  پمپئووو

ت   بورای نفوو  در جامعوه   حقوب بشر، قنشیو  ویروم  رونا، 

، رفتوار ا خواست با ا مال فشار بر چویناز متحدان آمریک آمریکا و..

و اظهار داشوت اقودامات چوین رفواه موا و موردم موا  چین را تغییر دهند
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« آورتوور قووویتر و ار وواب»و تا یوود  وورد ارتووش چووین  را تهدیوود میکنوود

و در ایون رابطوه  او تفت جهان آزاد باید چین را تغییر دهد .شده است

ی جدیوود از  شووورهای تفووت: "شوواید زمووان آن رسوویده  ووه تروهووچنووین 

 همچنووین . اوها را تشووکیر دهنوود"همفکوور اتحوواد نوووینی از دمو راسووی

  "برخورد با چین ماموریت دوران ما است." اظهار داشت:

 

 بورژوازی غرب و قرار داد ایران و چین

غووورب و چوووین موضوووو  مطبو وووات  - قووورارداد اسوووتراتژی  ایوووران

از افووق منووافع  رسووانه هوای غربوویآمریکووا نیوور بووده اسووت. بخکوو  

ایوون و بووا نگرانووی از قوودرت یووابی چووین بووورژوازی غوورب دراز موودت 

 ،نوشوووتاشووونگتن پسوووت . وقوورارداد را موووورد بررسوووی قووورار داده انوود

سیاست فشار حدا یری ترام  به هد  خود نرسویده و ایوران حاضور 

رژیووم ایووران سووقوط نکوورده و بوورای ن ووات اقتکوواد بووه موواا ره نیسووت. 

ضوربه شودیدی ایون بوه تبوع آن و  هدر و ش پیوداچین ترای یخود به سو

  .استبه منافع ایاالت متحده 

چووین و  سوواله 25نیویووورک تووایمر نیوور نگرانووی خووود را از توافووق 

و نوشووت ایوون قوورارداد میتوانوود نفووو  چووین را در  ابووراز داشووتایووران 

غووورب آسووویا تسوووتر  دهووود و تووووان اقتکوووادی ایوووران را در برابووور 

حتوی نشریه آمریکایی نشونال اینترسوت  . ندتقویت تحریمهای آمریکا 

بوه  و آمریکوا را مسوبر بوجوود آمودن هیووالییفراتر رفت نگرانی از 

چوین و ایوران سواله   25قورار داد  شود و در رابطوه بوا باور آن نشوریه
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آمریکا با ث خلق هیوالیی بوه نوام تحت  نوان "منتشر  رد مقاله ای 

  [15]."ساله ایران و چین شد 25همکاری 

حتی هیئت حا مه آمریکا نیور نگرانوی  میوق خوود را از قورارداد 

قوورارداد را بوورای منووافع آمریکووا و و  واقوور سوواله چووین و ایووران  25

وزیور خارجوه . سوتابراز  رده اهمچنین همپیمانان آمریکا در منطقه 

 ساله اظهار داشت: 25آمریکا با اشاره به سند

 

را  ریاسورائ نیوا. ات میکنود"ورود چین به ایران خاورمیانوه را بوی یبو

و  ی ربسوتان سوعود یپادشواه نیودهود. ا یدر معورب خطور قورار مو

 [16]".دهد یدر معرب خطر قرار م ریامارات را ن

 

اینکووه  وورده انوود مبنووی بوور نیوور مطوور  را تردیوود هووایی غربووی هووا البتووه 

، جورات شر ت هوای خکوصوی چینوی از تورم تحوریم هوای آمریکوا

ان سوورمایه تووااری  ننوود. مطبو ووات غربووی در ایوور نخواهنوود  ووردپیودا 

زیوور سووال بوورده نیور اخو ب دوتانووه بوورژوازی اسوو می را همچنوین 

در حالیکووه چووین مسوولمانان ایغووور را در  موو  مطوور   وورده انوود انوود، 

 چوینب ای مبارزه با  مونیسم، با ایران ، های اجباری محکور  رده

 قرارداد می بندد. 

 

 ایرانروسیه و  –رزمایش مشترک چین 

بووه زمووان جنووگ ایووران و  ووراب  همکوواری نظووامی چووین و ایووران

به هر دو طر  اسلحه و موشو  بالسوتی  میفروخوت.  برمیگردد  ه
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نیر به فرو  موشو  و فنواوری  1990چین بعد از جنگ و در دهه 

هووای سوواخت موشوو  بووه ایووران ادامووه داد. در مقابوور ایووران تسوولیحات 

ایووران و  جریووان جنووگ غربووی و روسووی بووه غنیمووت ترفتووه شووده در

. حتووی بوورای مهندسووی معکوووم در اختیووار چووین قوورار دادرا   ووراب

تمانه زنوی هوایی هسوت مبنوی بور اینکوه ایوران پهبواد آمریکوایی سواقط 

 را به چین تحویر داد.در زمان اوباما شده در خاک ایران 

رزمایش دریایی مشترک ایران، چوین و روسویه  1398دی  6از 

آغواز روز  4بوه مودت  د و آب های دریای  ماندر شمال اقیانوم هن

ایوون منطقووه از لحوواظ رفووت و آموود  شووتیرانی ت وواری بخکووو   شوود.

رئوویر سووتاد ارتووش  نفووتکش هووا از اهمیووت جهووانی برخوووردار اسووت.

 ایران تفت  وه ایون شورو  همکواری ماسوت و اداموه دار خواهود بوود.

وری نماینوده جمهو« جیمور ادوارد بنکور»در وا نش بوه ایون رزموایش 

خووواه م لوور طووی مکوواحبه ای بووا فووا ر نیوووز در بوواره اتحوواد ایووران، 

روسیه و چین هشدار داد و این سه  شور را محور شرارت خوانود و 

 چنین اظهار داشت:

 

آمیر توسووط محووور شوورارت بوووده ایوون رزمووایش یوو  اقوودام تحریوو "

ها ائت    رده اسوت. نیوروی دریوایی ها و روماست، ایران با چینی

  از این سه  شور به صورت جدا و بوه تنهوایی بوه هویش وجوه هیش ی

توانند بوا قودرت نیوروی دریوایی موا همخووانی داشوته باشوند اموا بوه نمی

صورت دسته جمعی توانشان از نیروی دریوایی ایواالت متحوده فراتور 

بینیم  وه ایون سوه  شوور در ایون منطقوه از خواهد رفت و ما داریم موی
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اند و ایون چیوری آمیر دور هم جمع شودهجهان در ی  تمرین تحری  

 [17]" ننده باشداست  ه باید برای ما نگران

 افق جنگ جهانی

جنگ نه تکمیم رهبران نادان بلکه آخرین راه حر سورمایه داری 

برای بحران خوود اسوت. سورمایه متروپور در وهلوه اول تو   میکنود 

  واقووور بحوووران را بوووه رقبوووای خوووود و در وهلوووه بعووودی بوووه سووورمایه

پیرامونی منتقر  ند، سر ان ام به آخرین راه حر خود، جنوگ متوسور 

جنووگ جهووانی اول نشووان داد  ووه سوورمایه داری بعنوووان یوو  میشووود. 

و  کور انق بوات  شوده اسوتخوود نظام اجتما ی وارد دوره انحطواط 

اجتمووا ی و جنووگ هووای امپریالیسووتی شوورو  شووده اسووت. خطوور جنووگ 

ز حیوووات نظوووام سووورمایه داری، امپریالیسوووتی بیوووانگر دور  جدیووودی ا

 کوور امپریالیسووم بوووده و اسووت،  ووه در آن اجتنوواب از جنووگ امکووان 

پایر نیست. برای شکر تیری و وقو  جنگ جهانی، حداقر دو شورط 

 زیرین باید مهیا باشد:

   وجود دو بلوک سیاسی، اقتکادی و نظامی امپریالیستی 

 طبقه  ارتر مغلوب شده در سطد جهانی 

ته نوه تنهوا دو بلووک منسو م سیاسوی، اقتکوادی و در سه دهۀ تاش

نظوووامی امپریالیسوووتی وجوووود نداشوووته اسوووت، بلکوووه شووواهد تووونش هوووای 

امپریالیسووتی بووین تانگسووترهای بوورر  نیوور بوووده ایووم. از سوووی دیگوور 

اتور چوه طبقوـه  ــارتـوـر آموادتی الزم و  افوـی بورای ارائوۀ آلترنواتیو 
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ه داری را نوودارد، امووا خووود، انقوو ب  مونیسووتی بووه نظووام بربوور سوورمای

لاا جنگهای امپـریـالیستی بیشتر بسووی جنوگ  .مغلوب نیر نشده است

های منطقه ای ترایش پیدا  ورده انود ماننود جنوگ بالکوان، افغانسوتان، 

  راب و ده ها جنگ منطقه ای  وچ  دیگر.

بوا وجووود اینکوه مووا شواهد ا تراضووات  وارتری در برخووی منوواطق 

با این وجود طبقه  ارتر جهانی بیشتر از  ،نهستیم، بعنوان میال ایرا

 ووه  قبوور در سووطد جهووانی از مواضووع خووود  قوور نشووینی  وورده اسووت

ینی از هویووووت طبقوووواتی خووووود اسووووت. در  موووو  شووووبیووووانگر  قوووور ن

اتور چوه بلووک غورب سوابق بیشوتر از قبور دچوار تشوتت امپریالیستی، 

شده است اما شواهد همکواری هوای بیشوتر بوین چوین، روسویه و ایوران 

 آیا بلوک بندی های جدیدی در حال شکلگیری هستند؟  تیم.هس

 

ساقوط بیشاتر هوماونی و   ساابق بحران در بلوک غرب

 آمریکا

بدنبال سقوط بلوک شرب، آمریکا دیگر قادر نبود همچوون دوران 

جنگ سرد، هژمونی خود را ا مال  ند. لاا آمریکا در راسوتای حفو  

رقبوای خوود، جنگهوای هژمونی خود در نظم نوین جهانی و تضوعیف 

سقوط هژموونی آمریکوا در افغانستان،  راب و غیره را براه انداخت. 

دهه اخیر در خاورمیانه شتاب بیشتری ترفته اسوت، در حالیکوه چوین 

ایفوا  نود. یکوی از مشوهورترین در خاورمیانوه سعی میکند نقش فعالی 

 م  ت اقتکادی آمریکا، فربر در شوماره ژوئیوه خوود بوه ایون مسوئله
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میپردازد و مقاله ای انتشوار داد تحوت  نووان "آمریکوا بوه  نوار رفوتن 

سواله  25از صحنه جهانی ادامه میدهد درحالیکه ایران و چین توافوق 

 [18می بندند." ]

اتور چوه  بلوک غرب سابق بیشتر از سابق دچار تشتت شده است.

ناتو پر از پایان جنگ سرد تستر  پیدا  رده، فرانسوه و تعودادی از 

 شووورهای اروپووای شوورقی بووه آن پیوسووته انوود، امووا اخت فووات درونووی 

آمریکوا سوعی میکنود حضوور   شورهای  ضو ناتو بیشتر شوده اسوت.

جوان بولتوون مشواور سوابق امنیوت ملوی خود را در ناتو  م رنگ  ند. 

ر تراموو  در انتخابووات نوووامبر تووتراموو  اخیوورا اظهووار داشووته اسووت، ا

ایتالیووا یکووی از [ 19رج خواهوود شوود.]پیووروز شووود، آمریکووا از نوواتو خووا

 شووورهای مهووم اروپووا،  ضووو نوواتو  ووه سوو   اتمووی آمریکووا در آن ووا 

آمریکوا   قمندی نشان داده اسوت. به جاده ابریشم جدید مستقر است، 

تر یه را  ه  ضو ناتو و سو   اتموی آمریکوا در آن مسوتقر اسوت را 

بور سور ا تشوا  تنش بین ا ضای ناتو، تر یه و یونوان  تحریم میکند.

 نتورل »فرانسه تحت  نووان و حفاری های نفتی چنان باال ترفت  ه 

بریتانیوا به دریوای مدیترانوه ارسوال  ورد.  ناو جنگی« وضعیت منطقه

 از دیگر  شورهای اروپایی فاصله میگیرد.

بوووورای تنبیووووه  1386سووووال  درشووووورای امنیووووت سووووازمان ملوووور 

 مهور 27،  وردا موال  اآنورتحریم تسلیحاتی  لیه بورژوازی اس می 

ایوران قوادر بوه  و رسودبه پایوان میاین تحریم سال  13پر از  1399

خریوود تسوولیحات و جنووگ افوورار و صووادرات رسوومی سوو   بووه دیگوور 

لوواا آمریکووا قطعنامووه پیشوونهادی تمدیوود تحووریم  .خواهوود بووود شووورها 

برخووی  شووورها ا بووه شووورای امنیووت سووازمان ملوور بوورد و تسوولیحاتی ر
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ر و استونی را برای حمایت از خود زیر فشار قورار داد. من مله تون

 و موورداد بووه رای تااشووته شوود 24در سوور ان ووام قطعنامووه پیشوونهادی 

سووه نتی ووه رای تیووری یوو  شکسووت تحقیرآمیوور بوورای آمریکووا بووود. 

 شور مهم اروپایی، آلموان، فرانسوه و بریتانیوا رای ممتنوع دادنود. ایون 

، دنبالوه رو آمریکوا و جهانی دوم در حالیست  ه بریتانیا پر از جنگ

متحد اصولی آن بووده اسوت. نتی وه چنوان تحقیرآمیور بوود  وه روزناموه 

 بریتانیایی تاردین چنین نوشت:

  

آمریکا شکستی تحقیرآمیر در سازمان ملر متحد متحمور شوده، زیورا "

پیشوونهاد وی بوورای تمدیوود تحووریم تسوولیحاتی  لیووه ایووران در شووورای 

 [20]".ری دومینیکن را به همراه داشتامنیت تنها رای جمهو

 

از نتایج انتخابات شورای امنیوت ترار  رادیوی بین المللی چین 

 در وبسوایت خووود حتوی تحقیور آمیوور تور از روزناموه بریتانیووایی بوود و

 نوشت:

 

 [21"سیلی سختی  ه آمریکا در شورای امنیت نو  جان  رد."]

 

اظهوار  ایو  پومپئووم انتخابات شوورای امنیوت پر از ا  م نتایج

داشووت، شووورای امنیووت در ماموریووت خووود  ووه حفوو  امنیووت جهووانی 

نکتوه حوائر اهمیوت ایون اسوت  وه ا ضوای شوورای  ، نا ام مانوده.است

قطعناموووه پیشووونهادی  ،امنیوووت بخووواطر دفوووا  از بوووورژوازی اسووو می

خود در مقابور امپریالیستی بلکه از زاویه منافع  را رد نکردند آمریکا
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اخیوورا اخت فووات  شووورهای اروپووایی بووا سووتادند. ی  اتانگسووتر بوورر

آمریکا شدت بیشتری یافتوه اسوت، آمریکوا مودتها اسوت  وه  شوورهای 

"جنگ سرد جدید" تحت فشار قورار داده برای پیوستن به را اروپایی 

 است.

بدنبال رای نیاوردن قطعناموه آمریکوا در شوورای امنیوت، آمریکوا 

بورای برتردانودن تحریمهوا اسوتفاده  ا  م  رد  ه از "مکانیسم ماشه"

مخالفوت خوود را از فعوال و حتوی بریتانیوا اتحادیه اروپوا  خواهیم  رد.

 یوسوف بوورل. ه انود ردن "مکانیسم ماشه" توسط آمریکوا ا و م  ورد

در رابطووه بووا  از سووخنگویان بلنوود پایووه سیاسووت خووارجی اتحادیووه اروپووا

 :داشتفعال  ردن "مکانیسم ماشه" توسط آمریکا اظهار 

 

آمریکووووا بووووه خوووواطر خووووروج از توافووووق هسووووته ای از چنووووین حقووووی  "

از آن ایی  ه ایاالت متحده به طور ی  جانبوه از  ...برخوردار نیست

خوارج  توافق هسته ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک )برجوام 

 [22]".شده است، دیگر نمی تواند بخشی از آن باشد

 

 و ا یریت ا ضوای شوورای امنیوت با وجود مخالفت اتحادیه اروپا

با بازترداندن تحریمهوا  لیوه ایوران، پومپئوو موی تویود تحریمهوا  لیوه 

 شهریور باز میگردد و چنین تفت: 30ایران از 

 

پر از آنکه شورای امنیوت نتوانسوت ماموریوت خوود را بورای حفو  "

روزه بازتردانودن  30صلد و امنیت جهانی ان ام دهد، آمریکا رونود 

های سازمان ملر  لیه ایران را از هفته تاشته آغاز  ورد. ریم لیه تح
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سوووپتامبر بوووه وقوووت ترینوووویش بووواز  20هوووا از نیموووه شووور ایووون تحریم

 [23]".ترددمی

 

اتر چوه  شوورهای اروپوایی قوب  ا و م  ورده بودنود  وه شومار  

روزه آمریکا برای بازترداندن تحریمها از نظر قوانونی  30معکوم 

ه اسووت، بووا هوور تونووه وجووود پومپئووو اظهووار داشووتمووویر نیسووت بووا ایوون 

. ایون مسوئله بویش قطعنامه ای برای رفع تحریمها مخالفت خواهد  رد

از هر چیر بیانگر میران تشتت در بلووک غورب سوابق اسوت. در ایون 

 :زمینه پومپئو اظهار میدارد

 

ای بورای توداوم رفوع تر هر ی  از ا ضای شورای امنیت قطعنامها"

ایووران ارائووه دهوود، آمریکووا بووا آن مخالفووت خواهوود  وورد.  هووا  لیووهتحریم

 20هوووا  لیوووه ایوووران از ای مطووور  نشوووود، تحریماتووور هووویش قطعناموووه

شوورای امنیوت  2231تردد. این ساز و  ار قطعنامه سپتامبر باز می

 [24"] .است

 

 

 آینده چین

چین  ه ا نون به دوموین اقتکواد بورر  جهوان تبودیر شوده اسوت، 

پشوت سور تااشوتن آمریکوا بوه بوا  2030د در سوال پیش بینوی موی شوو

جوودول زیوور سووه  شووور برتوور بووا  بررتتوورین اقتکوواد دنیووا تبوودیر شووود.

 نشان میدهد. 1870پر از تسلط اقتکادی را 
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 یسه کشور برتر با تسلط اقتصاد

 را نشان میدهد یاز قدرت اقتکاد جهان سهمدرصدها 

2030 

 )پیش بینی   

2010 1973 1870 

13.3  کاآمری %18.0 چین

% 

18.6 آمریکا

% 

16.4 بریتانیا

% 

12.3 چین %10.1 آمریکا

% 

 %9.3 آلمان %8.0 ژاپن

 %8.3 فرانسه %8.0 آلمان %6.9 ژاپن %6.3 هند

 

مادامیکه رشد اقتکادی چین نواچیر بوود،  شوورهای غربوی و در 

رام آن آمریکا از رشد اقتکادی چین حمایت میکردند. اما زمانیکوه 

گاه دومین اقتکاد جهانی ظاهر شد، تنش هوا شوکر جودی چین در جای

بیشوترین سووهم تولیوود ناخووالص داخلووی  ،در آینووده نردیوو بخوود ترفووت. 

دنیوا در آسوویا تولیوود خواهود شوود و مر وور یقوور اقتکواد جهووانی بووه سوومت 

صعود چین به  نووان یو  قودرت اقتکوادی آسیا حر ت خواهد  رد. 

مر ور بحوران سورمایه داری رابطه مستقیمی دارد با افول آمریکا  وه 

االن چین برای آمریکوا بوه یو  چوالش جودی تبودیر شوده  جهانی است.

 است.

فعالیووت رسووانه همچنووین در زمینووه تبلیغوواتی و ایوودئولوژی  چووین 

واشینگتن پسوت است. های رسمی و غیر رسمی خود را افرایش داده 

اظهووارات یکووی از  ووادر  لمووی دانشووگاه جووورج واشوونگتن را منتشوور 

میلیوارد دالر بورای  10ه  وه او تخموین میرنود چوین سواالنه حودود  رد

رسووانه هووای خووارجی زبووان در خووارج از  شووور در راسووتای اهوودا  
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"قدرت نرم" خود صر  میکند تا چین را بوه  نووان مودافع نظوم بوین 

 [ 52المللی به تکویر بکشند.]

آیووا چووین همووان راهووی را خواهوود پیمووود  ووه ابتوودا بریتانیووا و سووپر 

را از لحوواظ اقتکووادی پیشوورفت هووایی  در آینوودهچووین  ریکووا پیمووود؟آم

نیور میتوانود موقعیوت خوود  حتی در حوز  نظوامی خواهد  رد و سر 

و « جواده ابریشوم»را ارتقاد دهد و نفو  خود را در  شوورهای مسویر 

، اموا آفریقا تسوتر  دهودآسیای جنوب شرقی، خاورمیانه و بویژه در 

اتژی رهبووری بلووو ی را دارد و نووه بووه نووه اسووتردر حووال حاضوور چووین 

 لحاظ ایدئولوژی  در شرایط  نونی قادر به ایفای چنوین نقشوی اسوت.

 لاا چین حداقر در  وتاه مدت نخواهد توانست جایگرین آمریکا شود.

 

 

 چین در نقش متحدین؟

سووه قوودرت اصوولی متحوودین در جریووان جنووگ جهووانی دوم آلمووان، 

لوژی  و چوه بوه لحواظ اهودا  اتفواب ایتالیا و ژاپن چه بوه لحواظ ایودئو

نظر  امر نداشوتند بلکوه تنهوا در راسوتای منوافع امپریالیسوتی خوود بور 

سر جنگ با دشمنان مشوترک خوود، متفقوین اتفواب نظور داشوتند. آلموان 

 ستون فقرات متحدین را تشکیر میداد.

آیووا بلوووک بنوودی جدیوودی همچووون متحوودین در حووال شووکر تیووری 

، روسوویه و ایووران بووا وجووود اینکووه منووافع اسووت؟ آیووا سووه قوودرت چووین

امپریالیسوووتی متفووواوت را دنبوووال میکننووود و از روبنوووای ایووودئولوژی  

متفاوتی برخوردار هسوتند، در حوال تشوکیر بلووک جدیودی هسوتند  وه 
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در آن چوین نقوش اصولی را ایفوا خواهود  ورد؟ پویش از بررسوی مسوئله 

نووه چگونووه ببینوویم مطبو ووات چینووی و یووا نردیوو  بووه چووین در ایوون زمی

سواوت چاینوا مورنینوگ » چینوی روزناموهاظهار نظر می  نند. اخیرا 

 نوشت: « پست

 

"برای غرب، به نظر میرسود محوور جدیود پکون، مسوکو و تهوران در 

 [26حال شکر ترفتن است."]

 

 همین نگر  را آسیا تایمر هنگ  نگ نیر انتشار داد و نوشت: 

 

تواننوود بووه  یموو هیبووه همووراه روسوو رانیووو ا نیچوو غربووی، تیوودر روا"

 [27"]ظاهر شوند. دیجد یمحور ی نوان قدرتها

 

هموووین نگووور  را برخوووی از رسوووانه هوووای غربوووی من ملوووه وال 

چوین هوم ا نوون دوموین اقتکواد استریت ژورنال نیور انتشوار داده انود. 

دنیا است و پیش بینی میشود در آینده نردی  بوه برتورین اقتکواد دنیوا 

ی هوای امپریالیسووتی خوود را مخفووی تبودیر شوود. چووین هرتور جوواه طلبو

نکوووورده اسووووت. چووووین اتوووور چووووه از موقعیووووت اسووووتراتژیکی در آسوووویا 

برخووردار اسووت و همچنوین  ضووو یابوت شووورای امنیوت اسووت  ووه از 

حق وتو برخوردار است و اتر چوه چوین قودرتی اتموی اسوت  وه قوادر 

به تولید س حهای  شتار جمعی است با ایون وجوود در زمینوه نظوامی 

  ست رقیر اصلی یعنی آمریکا را به چالش بکشد.قادر نی
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و   نودپیشورفت اقتکواد روسویه در آینده نردیو  پیش بینی میشود 

تا ده سال دیگر به هشتمین قدرت اقتکادی دنیا تبودیر شوود. از سووی 

و زاردخانوه اتموی آن  دیگر روسیه دومین قودرت نظوامی جهوان اسوت

 مکمر خوبی برای چین باشد.قابر مقایسه با آمریکا است. لاا میتواند 

طبووق آمووار اقتکوواد ایووران بخکووو  در سووایه تحریمهووا اتوور چووه 

نرول پیودا  ورده اسوت. اموا پویش بینوی  28بان  جهانی اخیرا به مقام 

بوه جایگواه شوانردهم ارتقواد یابود.  2030میشود اقتکاد ایران توا سوال 

و در سوالهای اخیور  از سوی دیگر ایران یو  قودرت منطقوه ای اسوت

هووا موفقیووت هووایی را در زمینووه نظووامی بخکووو   بووا وجووود تحووریم

موشکی  سر  رده است و موقعیت ژئوپلتی  ایران نیر اهمیت آنورا 

 بیشتر میکند.

 

 و افق انترناسیونالیستیوظایف 

اتر در  شورهای غربی با ایدئولوژی دمکراسی طبقه  ارتر را 

وئیسوتی مسوموم بوا ایودئولوژی مائ ارتر در چین طبقه  مسموم میکنند

 اتر چوه موا شواهد ا تراضوات  وارتری در چوین بووده ایوم اموا میشود.

باید تا ید  رد طبقه  ارتر چین فاقد ت ربه تواریخی دراز مودت اسوت 

از سووونت  مونیسوووتی یووو  تسسووت  میوووق و بخوواطر تسووولط مائوئیسوووم 

بووا سانسووور و از یوو  سووو دولووت پلیسووی چووین  .اسووت بوقووو  پیوسووته

یوو   بووا روبنووای ایوودئولوژی  مائوئیسووتی و از سوووی دیگوور سوور وب

 مانع جدی در راه تکامر مبارزه طبقاتی ای اد  رده است.
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بووا ت ربووه غنووی  ووه در دفووا  از  ،جریانووات اصوولی  مونیسووت چوو 

مواضووع پرولتووری دارنوود، هووم مسووئولیت بررتووی در فضووای سیاسووی 

پرولتری دارنود و هوم از پتانسویر خووبی بورای دخوالتگری در مبوارزه 

 مونیسوتها جبرتورا نیسوتند و بوه دخالوت و  ی برخووردار هسوتند.طبقات

تاییر تااری انق بیون در مبارزه طبقاتی باور دارند. بودون دخالوت و 

توواییر تووااری ترایشووات انق بووی در ا تراضووات اجتمووا ی تنهووا خشووم 

خفته ا تراضات اجتموا ی تخلیوه خواهود شود و ا تراضوات اجتموا ی 

لی توووووری ارتقووووواد یابنووووود. آیوووووا نخواهنووووود توانسوووووت بوووووه سوووووطد  وووووا

انترناسیونالیستها بویژه جریاناتی  ه نقش پیشقراول پرولتاریوا را ایفوا 

و در سوطد  قوادر خواهنود بوود از انوروای خوود خوارج شووندمی  ننود 

قووادر بووه پاسووخگوئی بووه جهووانی دخووالتگر باشووند؟ آیووا  مونیسووت چوو  

 ود؟ وظایف و نیازهایی  ه دوران جدید طالر آن است، خواهد ب

هم برای تکامور و تسوتر  مبوارزه طبقواتی و هوم بورای پیوروزی 

ضووووووورورت تووووووواریخی حووووووورب  مونیسوووووووت  انقووووووو ب  مونیسوووووووتی،

در سوالهای اخیور موا  ضوروری اسوت.، و بین المللویانترناسیونالیست 

شوواهد  قوور نشووینی هوور چووه بیشووتر طبقووه  ووارتر جهووانی از هویووت 

حورب  مونیسوت ، لواا تشوکیر طبقاتی خوود در سوطد جهوانی بووده ایوم

انترناسیونالیسووت وظیفووه روز انترناسیونالیسووتها نیسووت، امووا توو   در 

این راستا و آماده سازی تئوری ، سیاسی و تشکی تی برای این امور 

مهوووم، وظیفوووه روز و حیووواتی انترناسیونالیسوووتها اسوووت و بایووود در ایووون 

همکاریها، مباحیات و حتی جودلهای راستا خستگی ناپایر ت    نند. 

ئوری  و  نفرانسهای انترناسیونالیستی تامهای اولیوه در ایون راسوتا ت

 هستند.
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. اتور طبقوه  وارتر سرمایه داری بوی خون،  یافت و ل ن میدهود

به حکم تاریخی خود، یعنوی بوه زیور  شویدن سورمایه داری از طریوق 

انقوو ب  مونیسووتی  موور نکنوود، نووابودی بشووریت حتمووی اسووت. نووابودی 

جنووگ جهووانی نیسووت بلکووه میتوانوود از طریووق  بشووریت حتمووا از طریووق

توووحش سوورمایه، پانوودامی ویووروم، ف ووایع زیسووت محیطووی نیوور ان ووام 

بوورای پایووان دادن بووه بربریووت و وحشوویگری سوورمایه داری بگیریوود. 

 :آلترناتیو انترناسیونالیستها بیش از هر زمان دیگری معتبر است

 

 انقالب کمونیستی یا نابودی بشریت!

 

 ونالیستیصدای انترناسی

 1399شهریور  26
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 خطوط اصلی مواضع:

. جنگ جهانی اول نشان داد  ه سرمایه داری بعنوان ی  نظام اجتما ی 1

آلترنوواتیو بوورای ایوون سیسووتیم وجووود  دووارد دوره انحطوواط شووده اسووت. تنهووا 

                           انق ب  مونیستی یا نابودی بشریت.یا دارد : 

، طبقووه  ووارتر تنهووا طبقووه انق بووی اسووت و تنهووا ایوون طبقووه .  در  کوور مووا2

یووت راجتمووا ی اسووت  ووه میتوانوود انقوو ب  مونیسووتی را ان ووام دهوود و بووه برب

                                                        سرمایه داری پایان دهد.

                                                          

ران انحطاط خود شد ، اتحادیوه هوای . بعد از آنکه سرمایه داری وارد دو3

 وارتری در سراسوور جهوان تبوودیر بوه ارتانهووای نظوام سوورمایه داری شوودند. 

منحوور   ووردن مبووارزه  وظیفووه اصوولی اتحادیووه هووا  نتوورل طبقووه  ووارتر و

                                                                                               طبقاتی  ارتران است.

. در  کر انحطاط و تندیدتی سرمایه، شر ت در نمایشوات انتخابواتی و 4

سوویرک پارلمووان تنهووا در جهووت تقویووت توهمووات دمکراسووی اسووت. سوورمایه 

داری دمکراسی و سرمایه داری دیکتاتوری دو روی هموان سوکه هسوتند ، 

                                                                                      یت سرمایه داری.بربر

                                                                                              

. تمووامی جنبشووهای ملووی ضوود انق بووی، بوور  لیووه طبقووه  ووارتر و مبووارزه 5

طبقووواتی هسوووتند. جنوووگ آزادیوووبخش ملوووی یووو  نیوووروی پیووواده در اخت فوووات 

                                                                  امپریالیستی است.

                                                                         

جهوانی ، مخکوصو  .  لت شکست انق ب ا تبر ، شکسوت مووج انقو ب 6

شکست انق ب آلمان  ه منتهی بوه انوروای انقو ب ا تبور و سوپر من ور بوه 

                                                             انحطاط آن شد.
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وئیسووووتها، . تمووووامی احووووراب چوووو  ارت ووووا ی هسووووتند، استالینیسووووتها، مائ7

تروتسکیسووتها و آنارشیسووتهای رسوومی وغیووره دسووتگاه سیاسووی سوورمایه را 

                                                         نمایندتی می  نند.

                                                         

 .  لیوووه دولتهوووای بوووه اصوووط   "سوسیالیسوووت" یوووا " مونیسوووت"  وووه در8

شوووروی ، اروپووای شوورقی ، چووین ،  وبووا و غیووره بوور سوور  ووار آمدنوود ت لووی 

                                                                                                                            شکر ویژه از بربریت سرمایه داری بوده و هستند ، سرمایه داری دولتی.

مان انق بووی پیشووقراول پرولتاریووا را تشووکیر میدهوود و یوو  فووا تور . سوواز9

فعووال در تکاموور و تعموویم آتوواهی طبقوواتی اسووت. سووازمانهای انق بووی تنهووا 

میتوانند شکر اقلیت انق بی به خود بگیرند  وه وظیفوه شوان نوه سوازماندهی 

 –طبقه  ارتر یا  سور قودرت ب وای طبقوه  وارتر ، بلکوه رهبوری سیاسوی 

مای سیاسی است ، بطوریکه شفافیت سیاسی سازمان انق بی و ی  قطر ن

                                                                                              برای انق ب  مونیستی هستند.  نفو  آن در طبقه  ارتر از  ناصر اصلی

 تعلق سیاسی:

 

سیاسووی پرولتووری ، محکووولی از مواضووع ، نظوورات و فعالیووت ترایشووات 

ت ربیووات تاشووته طبقووه  ووارتر و درسووهائی  ووه سووازمانهای سیاسووی طبقووه 

 ارتر درطول تاریخ این طبقه  سر  رده اند. لاا صدای انترناسیونالیستی 

ریشه های خود را در اتحادیوه  مونیسوتها ، انترناسویونال اول ، جنوا  چو  

مخکوصاٌ جنا  چو  انترناسویونال انترناسیونال دوم ، انترناسیونال سوم ، 

سووووم و فرا سووویونهائی  وووه در مقابووور انحطووواط انترناسووویونال سووووم وظیفوووه 

سوووتر  دفوووا  از مواضوووع پرولتوووری و  مونیسوووتی را بووور  هوووده ترفتنووود ، 

بااویوه فراکساایون چاای کمونیساات ایتالیااا آلمووانی و  –فرا سوویونهای هلنوودی 

 میداند و از سنن  مونیست چ  دفا  می  ند.

 


