
؟ درک اکونومیستی یا سیاسی جهانخواری  

 یستها یالیامپر آمدن وجود  به در را ریز مشخصات . د .پ .ال.ام حزب  نگرهک کدرتدار انگل استفن قیرف

: است  دهیشک انیمه ب یا مصاحبه یط د.پ .ال.ام حزب  در یبررس براساس د یجد   

 درچارچوب ... یستیالیامپر  د یجد  یشورهاک به وابسته ینواستعمار سابق یشورهاک لیتبد " -۱

 ه،ی سور عراق، مانند  جنگ متعدد  زکمرا نمتوان یابیارز نی چن بدون. یالملل نی ب د یتول  یسازمانده

 را ۲۰۱۴- ۰۸۲۰ از جهان یمال و یاقتصاد  بحران بروز ای و رشد  درحال یطیمح ست ی ز بحران

." داد  حی توض   

 خود  یگذار هیسرما در یالملل نی ب یمال هیسرما ی استها یرسییتغ دراثر یستیال یامپر د یجد  یشورها ک" -۲
 ت یپرجمع یشورهاک یسو  به عمده طور به می عظ یها  هی سرما صدور با د یجد  سرعت  با د یجد  درهزاره

 لیتبد  و ارک و سب ک زکمرا و یدولت ینهادها ی ساز  یخصوص ار،یبس شتاب  با وابسته ینواستعمار
 بزرگ یبورژواز درون از یمل و یخصوص  انحصارات  ،یصنعت د یتول به  یدهقان  یشاورزک ابانتش
 د یجد یشورهاک به وتحول  لی،تبد یدولت  یانحصار یساختارها توسعه و انحصار با است  آمده د یپد  یمل

." شود  یم آغاز یستی الیامپر  

 ،یسعود  عربستان حال نی درع و شود  یم اطالق+ ست یم و سیکبر+  ی شورها ک به عمدتا نی ا" -۳

 انحصارات  یبرخ+   ست ی م و سیکبر  + یشورهاک انیازم  خصوص  به ی عرب متحده امارات  و قطر

 غول انحصارات  تعداد . اند  افتهی  ارتقاء یالملل نی ب یمال هیسرما  مکحا تنها ی درجه به حتا بزرگ

 ردنکریسراز. است  شده برابر ۴ درجهان قدرتمند  انحصار ۵۰۰ رهیدردا شورهاک نی ا انی رازمیکپ
 ساخته مواجه هیسرما بازار انباشت  مزمن لکمش حل بحران، از خروج منظور به هیسرما می عظ مقدار
." است   

 سال ٪ در۱۷از برابر ۲  درسراسرجهان  یصنعت  ارزش جاد یدرا ست یم و س یکبر  یشورها ک سهم" -۴

    ۲۰۰۸نوانبر    ۱۶و   ۱۵در  ۲۰ج  اجالس. د یرس ۲۰۱۴ درسال ٪۴۳،۹ به ۰۰۲۰

 یستیالی امپر یقدرتها با همراه. آورد  یم حساب  به د یبا جهان یمال و یاقتصاد  بحران آغاز از پس 
 رهک ،یکزکم ،ی سعود  عربستان ه،کیتر ل،ی برز هند  ن،یچ از ومت کح و دولتها نی بزرگتر   یمیقد 

 گان ندهینما  رهیدا به آنها. بود  اجالس یرسک یک یدارا یجنوب  یقا یآفر و نی آرژانت ،یاندونز ،یجنوب

." افتند ی ارتقاء یستی ال یامپر یقدرتها و مکحا یانحصار  یالملل نی ب  هیسرما  

 هک آلمان سیکا.ا.د  دنیش ک انیم به با ندارد " انحصارمستقل چگونهیه" هکنیا با  گرانید  یانتقادها رد " -۵

 شیپ  ید یتول  گاهیپا یک یسعود  عربستان و قطر مانند  یشورهائک" ای است؛ ی خارج هیسرما  با اش ۵۶٪

 داشتن با قطر مانند  ه کبل یمل د یتول به نه سود  سب ک یبرا  نانیا  یانحصار ه یسرما". خوددارند  از رفته

 یسعود  عربستان یفئودال ساختار. است  یانحصار هیسرما صاحب  کش ن.بد  یسهام در سهم ۱۷٪

." ندارد  ت یاهم  شدن یست یال یامپر ت یخصوص یبرا بودن یستیالیامپر هیروس  تزار سلطنت  مثل  

 دنبال را شیخو  مستقل طلبانه توسعه منافع یتهاجم لکش به یحدود  تا یستیال یامپر د یجد  یشورها ک" -۶

 یتوانائ  یدارا اثنا نیدرا هند  ارتش سرباز ونی لیم  ۱،۳ باحدود  نندهک یرهبر  یروین آنها. نند یکم

 با را خود  یها خواسته یستیالیامپر د یجد  یشورهاک. ... است  متحده االت ی ا ناتو ارتش نی بزرگتر

 درهند، ناراندرا مانند  را آنها نی مکحا و دولتها هک ست ین  یافک. نند ک  یم هیتوج سمیونال ی ناس  و سمین یشوو 
 تحت  را هکیدرتر اردوغان  ب یط  رجب  ای و یجنوب  یقا یدرآفر زوما وب کجا ل،یبرز  در روسوف لماید 

 ای  یع ارتجا فوق ما یروهاین همان اغلب . می نمائ  فیتوص" متحده االت یا  یاستبداد  ک عروس"عنوان 
 آن یاجرا به ازی ن  یست یالی امپر د یجد  یشورها ک هک نند ک یم  یندگینما را یدولت  همان قایدق یست یفاش

دارند  یمرز برون و یداخل ت یمکدرحا  
 ". 



 یم اعمال یستی الی امپر د یجد  یشورها ک توسط شدت  به عت یطب  و ت یبشر وحدت  یعمد  ب یتخر " -۷

 سال در ٪۴۵،۳ به ۲۰۰۰ درسال ۲۹،۵٪ از" توسعه درحال یشورها ک" یادعا  یلوا تحت . شود 

." اند  داده شیافزا ۲۰۱۳  

 هستند  یمتجاوز  طلبان جنگ رانیا و قطر ،یسعود  عربستان ه،کی تر یستیال یامپر د یجد  یشورها ک" -۸

 خود  یا منطقه ی هژمون گسترش یبرا  یستی فاش – یاسالم مزدوران از استفاده با پروسه نیدرا هک

 درتعداد  جنگ یعموم  خطر یستیالی امپر یشورهاک انیم رقابت  نیبنابرا ... وشند ک  یم انهیدرخاورم

: می نک یم یبررس جنبه دو از را شده ارائه مهم ات کن نیا."  ند ک یم د یتشد  را مهم نقاط از یشتریب  
 قیرف یادعاها  هک نی ا دوم و دامند ک یست یالی امپر  ات یخصوص و ت یماه یکیتئور ازنظر هکنیا اول 

: مین ک توجه نی لن نظرات  به. باشند  یم استناد  قابل یسطح  چه در استفن  

 درحال دائما هک ی بزرگ یبنگاهها  و د یتول زک تمر عی سر العاده فوق پروسه و عی صنا می عظ رشد " -۱
 را اطالعات  نی تر قیدق و نی املترک است  یدار هیسرما ات یخصوص  نیتر شاخص  از یکی است  توسعه
 شیب  د ید  میخواه  چنانچه هاکبان و یل ما هیسرما. دهد  یم دست  به عیصنا  ینون ک آمار پروسه نیا درباره

 یعنی  لمهک نیا  یمعنا تمام به هم آن و دهند  یم مطلق جنبه النک یبنگاهها از کیوچک مشت  نی ا شیازپ
 چند  املک اسارت  تحت  عمال بزرگ انیارفرماک  از یقسمت حتا و متوسط و کوچک  ارکصاحب ونهایلیم

 یک دست  در شورک یبنگاهها تمام د یتول لک از یم ین بایتقر . رند یگ یم قرار ونری لیم ست ینانس یف صد 

 دهیپد  – نی تر مهم خود  ای  و - نی مهمتر از یکی انحصار به رقابت  لیتبد !... است  بنگاهها لک عده صدم

 یها  رشته شدن جمع بنگاه یکدر ب کیتر. شود  یم مشاهده نی نو یدار هیسرما ات یاقتصاد  در هک ست یا

 اهایکوسند  ارتلهاک به گذار." }باهم ردنک یباز کیمک نقش ای  خام مواد  آوردن عمل عی صنا از یمختلف

.{ ن – یانحصار آزاد  رقابت  در  

 هیسرما املکت ن ینو  فاز یبرا هک آنچه است  نی ا آن به مربوط یزورگوئ و زیآم تسلط ت یموقع " -۲
 یناش  و شود  یناش یست یبا  یم ریناگز  توان هم یاقتصاد  یانحصارها لکیتش  دارد  مشخص  جنبه یدار

."است  شده ز ین  

 هی سرما ادت یس به یلکطور به هیسرما ادت یس به نی نو یدار هیسرما  به میقد  یدار هی سرما تحول" -۳

 یمال هیسرما. فعال هیسرما  به رفعالیغ یپول هی سرما لیتبد : هیاول  و یاساس فصل. شود  یم لیتبد  یدار

 هیسرما مضمون شی دایپ. افتد  یم ارک به داران ارخانه ک توسط و بوده هاکبان اریدراخت  هک ست یا هیسرما
 با ند یآ یم وجود  به زکتمر  نیا رشد  جهی درنت هک یانحصارهائ  لکیتش د،یتول زکتمر از است  عبارت  یمال

 ادت یس  به یر یناپذ  اجتناب  طور به یاالئک د یتول و  یخصوص ت کیمال... صنعت  و هاکبان خوردن جوش

." رسند  یم  

 نیا درآن هک یدار  هیسرما یعال مرحله آن از است  عبارت  یمال هیسرما ادت یس  با سمیالیامپر " -۴

 ت یموقع شیمعنا هیسرما گرید  الکاش هیلکبر  یمال  هیسرما تفوق. رد یگ یم خود  به یمیعظ  دامنه یجدائ

 یشورها ک از یلی قل عده الوصف مع. است  آن یمعنا به و یمال یگارشیال و رانیبگ  لیتنز زیآم تسلط

 یم رد یگ  یم انجام یاس یمق  درچه پروسه نیا...شوند  یم  زیمتما شورهاک ریسا از یمال قدرت  یدارا

 از شورک ۴ هک شود  یم دهید  ها رهیکپ  نی ا یرو از... شوند  زیمتما شورهاک  یها رهیکپ یرو از توان

 آنها نی تر یغن  مستعمرات، از... زند یمتما گرانید  از... یدار هیسرما یشورهاک نیثروتمندتر 

 هیسرما یانحصارها توسعه، و بسط زانیم و املکت سرعت  لحاظ از و( فرانسه و انگلستان)هستند 

 دارند  اریدراخت را یجهان  یدار هیسرما  ٪۸۰)هستند  شرویپ یدار هیسرما یشورها ک از د یتول در یدار

 ،کدانمار س،یسوئ  ا،یاسپان ،یکبلژ هلند، ژاپون، ا،یتال یا ،یهنگر  ش،یاتر  ه،یروس ) درجهان هیبق. 

 و ارکبده نقش( آلمان و فرانسه ا،یکآمر انگلستان،)یمال  هیسرما ستون ۴ یجهان  یدارکبان... اند ( سوئد 
گذار خراج  



." نند ک یم یباز را  

 تسلط آزاد  رقابت  درآن هک بود  سابق یدار هی سرما مشخصه صفت  االک صدور : هیسرما  صدور" -۵

 است  هیسرما صدور است، انحصارات  با ادت یس هک  نینو  یدار هی سرما ی مشخصه صفت . داشت  املک

 در یمال هیسرما... اند  نموده میتقس  لمهک یق یحق یمعنا به را جهان ه،یسرما نندهک صادر یشورهاک.. 
 است  یقاطع گفت  توان  یم و بزرگ یرو ین  آنچنان یالملل نیب  مناسبات  هیل ک و یاقتصاد  مناسبات  هیلک
 وواقعا سازند  خود  تابع را برخوردارند  یاسیس استقالل نی املترک از هک هم را یدولتهائ  قادراست  حتا هک

 و د یآ یم در یهمگان  ستمی س یک صورت  به یدار هیسرما  سمیالیامپر  دوران در یول... سازند  یم تابع
 یهائ حلقه به و گردد  یم مبدل جهان می تقس به مربوطه مناسبات  ی مجموعه وارد  لک از یجزئ مثابه به
 درآن هک سمیالی امپر درباره"یلک" یاستداللهائ... شوند  یم مبدل جهان هی سرما معامالت  ریزنج از

 یقرارم الشعاع تحت  ای شود  یم فراموش یاجتماع  – یاقتصاد  یها یبند  صورت  نیب  یاساس اختالف

 مبدل" برکی  یای تانیبر " با" ر یبک روم" سهیمقا ری نظ  یهائ یگوئ  گزافه و مبتذالت  نی تر پوچ ریناگز رد،یگ

 یاستعمار  است یس  با زین یدار هی سرما نی شیپ  مراحل یاستعمار یدار هی سرما است ی س حتا. شود  یم

." دارد  تفاوت  تای ماه یمال هیسرما  

: یدار هی سرما از یخاص مرحله مثابه به سمیالی امپر"  -۶  

 جاد یا  و یصعت هیسرما با کیبان هیسرما  یزیآم درهم( ۲ انحصار؛ مرحله بر هیسرما  و د یتول زکتمر( ۱

االک صدور از شتری ب ت یاهم با هیسرما صدور( ۳ ؛یمال هی سرما یگارشیال    

 یارض میتقس ( ۵ اند؛ ردهک می تقس را جهان هک یداران هی سرما یالملل نی ب یانحصار  یها هیاتحاد ( ۴ ؛

سم یالیامپر... باشد  دهیرس انی پا به یدار هیسرما دول نی بزرگتر اطرف جهان  

 سمیالی امپر یباز:  ی دار هی سرما یدگیگند  ،یگر یلیطف" -۷." ارتجاع و زور به لیتما از است  عبارت 

 به ای  طبقه رشد  سرچشمه نجاست یا... شورهاک از یمعدود  در یپول هیسرما م ی عظ تجمع از است  عبارت 
 از یلکب و نند ک یم یزندگ یباز  سفته قیطر از هک  یسانک یعنی رانیبگ لی تنز  قشر تر حی صح  عبارت 

 نی مهمتر از یکی هک هیصدورسرما  است  یآسائ تن آنان حرفه و نارند کبر یبنگاه  هرگونه در ت کشر
 و انوسیاق ماوراء شورک چند  استثمار با هک  یشورک تمام بر و...  است  سمیال یامپر یاقتصاد  انکار

و مهر ند ک یم گذران مستعمرات   
 یسود  از شیبارب ۵ شورجهانک نی تر یبازرگان در رانیبگ لیتنز  سود  -۸." زند  یم یگر  یلیطف نشان

 یگر یل یطف  و سمیالی امپر ت یماه است  نی چن. د یآ یم دست  به یخارج  یبازرگان از هک است 

 از یمشت قیطر از هنگفت  یانحصار یسودها لیتحص آن یمعنا  به ه ک سمیالیامپر ... یستی الیامپر
 و آورد  وجود  به یاقتصاد  انکام ای پرولتار یفوقان  یقشرها عیتطم  یبرا است  شورهاک نیثروتمندتر 

 آن فقط. د ینما یم م ک مستح را آن و دهد  یم آن به ینیمع لکش پروراند، یم  را سمیاپورتون  قیطر  نیبد 
 مشاهده عدم و ند ک ی م مبارزه خصوصا سمیاپورتون  برضد  و عموما سمیالیامپر  برضد  هک را یروهائین

 ات یخصوص  ازجمله...رد ک فراموش د ینبا  است  یعیطب  یامر برالیل الیسوس  هوبسن ازطرف آنها
 از برده نام یشورهاک به مهاجرت  شیافزا و یستیالی امپر یشورها ک از مهاجرت  لیتقل سمی الیامپر

 ات یخصوص: سمیالیامپر  از انتقاد . است  تر نیپائ  درآنها دستمزد  سطح هک است  تر مانده عقب  یشورها ک
 یستمگر  از یناش یمل یستمگر  د یتشد  و جهات  درتمام  ارتجاع بسط از است  عبارت  سمیال یامپر  یاسیس

آزاد  رقابت  برافتادن زین و یمال یگارشیال ." 
 و ناروشن شده ارائه نظرات  به ، سمیالیامپر رد ک عمل  از نی لن  یکتئور مستدل و روشن انیب از بعد  حال

 ریغ  به سیکبر در ی دار هیسرما ابندهی رشد  رات ییتغ یبرخ انی ب با هک میپرداز یم استفن قیزرف یغلوآم
 نیچن  به هنوز برده نام یشورهاک راستا نیدرا هندوستان یتاحد  و یستیالیامپر درسطح نی چ ه،یروس از
 نی بزرگتر خصوص  به و هن ک یستها یالیامپر ه ک یطیدرشرا آنهم اند  دهینرس یدار هیسرما از یاملکت

 . شتریب هرچه ونیزاس یگلوبال حل راه با آنها



 
 یشورهائک یها هی سرما  شتریب  هرچه شاندنک درجهت  سمیبرالینئول  و یمال یها  هیسرما  و انحصارات 

 جاد یا به کمک د،یتول زکتمر به دادن انکام نه و بوده امثالهم و هکیتر قطر، ، یسعود  عربستان قماش از
 شورهاک گرید  به هیسرما  صدور و شورهاک گونه نی درا یانحصار یاها یکسند  و تراستها ، انحصارات 

 نمود  سهیمقا  بتوان یستیال یامپر یشورهاک ت یوضع با هک اند  افتهیرشد  قدرها آن  نه مختلف یها رشته در
 اند، گشته یستیالیامپر نظام وارد  و شده فرض  همسان  نی چ یدار هیسرما رشد  با ینوع  به آنها وضع و
 از اعم عی وس یفهرستهائ هک بودند  استناد  قابل یدرصورت شما اطالعات . ندارند  یخوان هم هک

 صادر یها  هی سرما زانیم  و شده شناخته یمال برزگ انحصارات  و یستیالیامپر  یتها کشر انحصارات،
 هیسرما  با سهیدرمقا رد یگ یم صورت  است  ی طوالن  یروند  هک د یجد  یشورهاک یدرانحصارها شده
 نی ا هیسرما  ینقش چه  و شد، یم ارائه قطر و عربستان  ه،کیتر ازقماش یدار هیسرما  یشورها ک یها
 درعرصه جز به عالوه به. شد  یم ارائه دارند، مانده عقب  یشورها ک گرید  چپاول و غارت  شورهادرک

 غرب  یستها یالیامپر با  رقابت  در نی چ و هیروس مثل " شده یست یالی امپر" یشورهاک نیا است یس یاقتصاد 

 یبرا " سیک بر" دادن لکیتش در نی چ و هیروس. شد یم  روشن زین یاسیس طهیدرح ،یاقتصاد  از شتریب
 هیعل مبارزه و آنان نفوذ  طهیح  ساختن محدود  جهان، به ستهایال یامپر یغرب قطب  یانداز دست  با مقابله

 به صرفا شما توسط  برده نام د یجد  یشورها ک نه و بود  ستهایال یامپر ینظام  – یاقتصاد  محاصره

 رابطه در.. ندارند  هنک  یستهایالی امپر با یرقابت هک  دنیرس یستیالیامپر  سطح به شورهاک نیا خاطررشد 
 از مترک یسوم  جهان یشورهاکدر یکربن ک گاز با هوا نمودن آلوده زانیم هم  ست یز  طیمح ت یوضع  با
.است  ردنک د یتول در یستیالیامپر  یشورها ک  
 استفاده و د یجد  یروها  خود  د یتول در یتوانائ فقدان لیدل به یز یچ هر از شتری ب  رانیا  هیشب یشورک مثال 

 به نندهک آلوده مترک نیبنز  فروش می تحر علت  به نی بنز د یخر به بودن وابسته و فرسوده یروها  خود  از
 گاز د یتول حد  در آن مخرب  د یتول  رشد  نه و است  آن یهوا  یساز درآلوده یا  مالحظه قابل نقش ران،یا
 به مصاحبه در شما نامبرده  یشورها ک هیلک یوابستگ!!.  یغرب یها  ست یالیامپر  د یتول سطح به یکربن ک
 یا اشاره ستهایالیامپر دست  در نفت  استخراج و شفک ینولوژکت جمله از  و ستهایال یامپر ینولوژ کت

 ر،یاخ یمال یاقتصاد  بزرگ  بروزبحران زمان در آنان، توسط نفت  هکهربش مت یق با یباز و است  نشده
 یشورها ک نیا و شد  رسانده ستهایالیامپر  توسط دالر ۲۷ به هکدالردرهربش ۱۰۰ از شیب  ازسطح هک

 جهان شورهاک خام مواد  غارت  نی ا درمقابل نتوانستند  یار ک چی شماه توسط نامبرده" یست یال یامپر" د یجد 

 مواد  ای و شد  ی نم  وارد  فرانسه از قطعاتش هک یساز نی ماش درمونتاژ رانیا میباتحر . نند ک ب یسوم

 د یتول در ،یساز دارو ی"شستا" بزرگ انحصار و د یخواب  نی ماش  مونتاژ د یتول ، خارج از یداروئ
 یشورها ک توسط درخارج شده ساخته یداروئ مواد  صدور هکچون شد  ناتوان  یمهم الزم یداروها

 به نیا. شدند  متوقف داروها و یفرانسو  یروها  خود  مونتاژ و نگرفت  صورت  رانیا به یستی الیامپر

.باشد  یم خارج به ارسال و  انبوه د یتول از ره یغ  و رانیا یناتوان  یمعنا  
 به ناتو در ت کشر با ۱۹۵۰ زمان از ،یاسیس علت  به هم باز هکیتر در ازجمله شورهاک نی ا یارتشها 

 دم گوشت  عنوان به و آمد  وجود  به هک بود  ایکآمر سمیالیامپر  نفوذ  ریز داشتن قرار و استقالل عدم خاطر
 با مقابله و محاصره یبرا  و شدند  آنجا روانه یشمال رهک با جمله از دنیجنگ  یبرا  ستهایالیامپر  توپ 
 توسط یاتم یبمبها  بعدا حتا و شد  لیتبد  ستهایالیامپر  ینظام یاتم گاهی پا به یرشورویجماه  اتحاد 
 سمیالیامپر  توسط هی درسور جنگ انداختن راه به زین امروز. شد  نصب  ه کیتر در ایکآمر سمی الیامپر

 هک را اسد  میرژ مخالف احزاب  از یتعداد  تظاهرات " بهارعرب " ادامه درصدد  اروپا هیاتحاد  و ایکآمر

. زدادند ین  اروپا ی شورهاک توسط احزاب  نیا  به یحات یتسل یهاکمک شدند  شاندهک مسلحانه مبارزه به
 از شی ب ایک آمر سمیالی امپر نی بزرگتر هک یدرحال و ساختند  برقرار را ید یجد  یافروز آتش ستهای الیامپر
 یستهایالیامپر  با کمشتر و می مستق طور به هم را اش یافروز آتش و داشته درجهان  ینظام گاهیپا  ۷۵۰
 ارزارک وارد . دادند  سازمان انهیدرخاورم ست ین  دهیپوش سک چی بره حات،یتسل  فروش با هم یاروپائ



 و ستهایال یامپر عوامل یافروز  جنگ ردنک گرم یبرا قطر و عربستان توسط هیدرسور درجنگ شدن
 یشورهاک نی ا هک عجبا.باشد  یم ستهایال یامپر یسالحها  د یخر یبرا آنها هیتوج  شدن فراهم حال نیدرع

 ستهایالیامپر خود  است یس نه و هستند  منطقه افروزان آتش. د .پ .ال.ام یاب یارز با شده یستیالیامپر د یجد 

  ان ی عیش نفوذ  از درممانعت  رانیا یاسالم میرژ با یسعود  عربستان تضاد !. انهیخاورم  ردنک قبضه در

 رانیا میرژ  با مقابله در قادرنبودن ترس از و بود  موجود  میقد  از هک است  عربستان  رهیجز شبه لک در
 بحران نجات  در حات یتسل انبار به را خود  یسعود  عربستان ران،یا مانکحا یطلب  توسعه در

 رهیغ و یسعود  عربستان و هکی تر یست یالی امپر رشد  یمعنا به نیا. است  ردهک لیتبد  ستهای الیامپر
 وابسته هم وکآرام نفت  ت کشر و ردهک عمل ایکآمر سمیالیامپر  خواست  طبق و نبوده یمستقل یشورها ک
 یاقتصاد  بحران بروز از بعد  یسوم جهان یشورها ک از یتعداد  ت کشر درمورد . باشد  یم ایکآمر به

نفرانسک  به شان، یستیای امپر نقش و رشد  خاطر به نه ستهایال یامپر یمال  G۲۰ یهراسان  طیشرا در 

 به هکبل ،یمال – یاقتصاد  یشورها ک نیا  میعظ د ی تول  خاطر به نه شدند  دعوت  بود، غرب  یستها ی الیامپر
 یبرا  تالش و ستهای الیامپر نفوذ  طهیح از شورهاک نیا شدن جدا ازهرگونه یر یجلوگ یاسیس  منظور

 یستها یال یامپر یاسیس قصد  د ینبا  مورد  نیدرا.  یستیال یامپر  دول تجمع نه و السابق یف ماک آنان حفظ
 نقش افتنی حساب  به اجالس آن به آنها دعوت  به نسبت  یواه الیخ و نارگذاشت ک را دربحران

 به دنیرس در یاقتصاد  صرفا ارائه حتا و جانبه یک و عجوالنه یهای بند  جمع. داشت  آنان یستی الیامپر
 استفن قیرف جانبه همه یا مصاحبه در یدار هی سرما  یارتجاع مانکحا با مبارزه  یکتک تا و یاستراتژ

 سی تاس انیدرجر هک یدرحال.  است  نشده آورده حساب  به برده نام یشورها ک یوابستگ  درجه هک ست ین
 نهی زم ن،یالت  یایکآمر ا،یآس اروپا، در یست یمون ک یلها کتش یار کهم و مشورت  جاد یا با شد  د کیتا وریکا

 یها توده و ارگرک طبقه کمشتر درمبارزات  ت کشر و منطقه درهر اوضاع یبررس یبرا یمناسب 
 دراطراف یارتجاع  یدار هیسرما  یشورهاک مداخالت  لیدل به یسوم جهان یشورها کدر مردم

 هک بهتر چه و د ی آ یم وجود  به ستهایالیامپر با  توافق در و یانقالب یزشهایخ  وب کسر یشوربراکهر
 درسطح شوروکدرهر متحد  یستیمونک یلهاکتش درسطح اول درجه در فشرده متحدانه یارکهم ت کحر

 یستیمونک ونالی انترناس لکیتش یبرا طیشرا جایتدر تا رد یبگ صورت  د یبا یالملل نیب  تای نها و یا منطقه
 به و شد  داده تن مانند  یا جبهه اتحاد  به امر، نی ا بردن شی پ درست  نشیب  نی ا  یجا به و گردد  فراهم زین

 یمشورت  بدون سوم جهان در یشورهائکدر یبورژوائ  خرده و یبورژوائ مبارزات  از زیآم غلو لیتحل
به  یاب یارز  انهیخاورم  یستهایمون ک با جمله از قاره هر یستها یمونک با قیعم  در اروپا در ت یاهم نی ا 

 جهان یستها یمون ک  ینظر  وحدت  به تواند  یم هک شود  یم اتخاذ  یحد  در یدار هیرشدسرما  با رابطه
.برساند  صدمه  

 یحد  تا تهای واقع یبرخ به توجه جلب  یبرا آنها نقد  شده، مطرح مصاحبه نیدرا هک  یمسائل از رکتش با 
 تفرقه به و ست ی ن  یعلم  سمیمونک با یعمل و یکتئور  یهماهنگ در نظرات  نیا اما. هستند  بحث  قابل

زند  یم لطمه نادرست  وهیش یریارگ ک به لیدل به درجهان یستیمون ک احزاب  ینونک . 
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