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   ChossudovskyProf Michel - پروفسور ميشل شوسودوسکی

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١٧ سپتمبر ١٣

  

  ؟» جنگ اقتصادی«يا » پاسخ نظامی گسترده«، »نابودی«:  شمالی وريایک

   شمالی و تعيين مجازات عليه چينوريایواشنگتن در پندار تحريم کامل بازرگانی با ک

  

 جيمز ماتيس در يک مصاحبۀ مطبوعاتی – سگ ھار يا سگ ديوانه –« Mad Dog »» َمد داگ«وزير دفاع ملقب به 

، ولی احتياط را از » خواھد انجاميدپاسخ نظامی گسترده به امريکا شمالی عليه اياالت متحدۀ وريایتھديد ک«گفت که 

 .»، گزينش ھای متعددی در نظر گرفته شده است شمالی نيستيمکوريایما در پی نابودی «دست نداد و گفت که 

  

  ٢٠١٧اتيس، تصوير رسمی جيمز م

  : » می خواھد از گزينشھای نظامی در نظر گرفته شده مطلع باشد«مپ اتيس اعالن کرد که رئيس جمھور ترم
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به پاسخ نظامی گسترده « و سرزمينھايش به عالوۀ گوآم يا عليه ھم پيمانان ما، امريکاھر تھديدی عليه اياالت متحدۀ «

  ».خواھد انجاميد که مؤثر و حجيم خواھد بود

در ) عراق(وليت نابودی فالوجه ؤجيمز ماتيس مس» َمد داگ« بود و ١٩۵٠- ١٩۵٣ در سال کورياابودی، ھدف جنگ  ن

  . را به عھده داشت٢٠٠۴سال 

 اياالت متحده در نبرد بحریرا به پاس عھد فرماندھی اش در نيروی » َمد داگ«نرال بازنشسته جيمز ماتيس لقب ج

 روی آمبوالنسھا و کارمندان خدمات بشر بحریدر اين حمله، اعضای نيروی .  دريافت کرد٢٠٠۴ اپريلفلوجه در 

 با افرادی که بحریاعضای نيروی . دوستانه تيراندازی کردند، شھر را محاصره نمودند و مانع فرار غير نظاميان شدند

  (...).کشته بودند عکس يادگاری گرفتند 

  بحریرفته شده رويدادھا را پوشش می دادم، سربازان نيرویطی محاصرۀ فلوجه که من به عنوان روزنامه نگار پذي

جای گورستان استفاده ه  به اندازه ای غير نظاميان را به قتل رسانده بودند که محوطۀ جلوی شھرداری را بايد بامريکا

  .می کردند

  

Falloujah 2004, source : CNN 

 Felicityبه گفتۀ . وجه جای ترديدی باقی نمی گذاردمپ برای مقام وزير دفاع به ھيچ توسط تر» َمد داگ«گزينش 

Arbuthnot:  

با کاشتن بذر مرگ و ويرانی در » خانه به خانه، اتاق به اتاق«تھاجم اياالت متحده ترس سردی را به تن آدم می انداخت 

  .قديمی و مفتخر» شھر مساجد«

، و ١٩٣٩مبر  در سپتارساۀ نازيھا و بمباران ونپيش از حملۀ فلوجه، تنھا توپخا«: در گزارشی نوشته شده بود که 

  ». توسط نازيھا در سطح قارۀ اروپا را می توانيم مثال بياوريم١٩۴٠بمباران وحشتناک روتردام در ماه مه 

برتری نظامی و فنی اياالت متحدۀ . نبرد فلوجه در يک مفھوم قابل درک است(...) « : کمی دورتر ادامه می دھد 

ئی امريکاومت به ھمين اندازه عظيم بود، و می توانيم برتری ارتش اياالت متحده را عليه سرخپوستان  عليه مقاامريکا

  » . مقايسه کنيم١٨٨٠ و ١٨٧٠در سالھای 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 از خانه ھا و فروشگاه ھا تخريب شده بود، و آنھائی که ھنوز سر پا ايستاده بودند به شکل جدی خسارت ديده ٧٠%

فلوجه شھر . شھری که شبيه شھر ارواح بود. ًشھری کامال ويران شده«: يل نوشته بود پزشک عراقی علی فدھ. بودند

ی گذرانديم که پيش از اين مرکز شھر بوده، ئتمام روز را روی ويرانه ھا. مدرنی بود، امروز چيزی از آن باقی نمانده

  ».ھيچ ساختمان  قابل استفاده ای وجود نداشت

 (City of Ghosts, The Guardian, 11 janvier 2005)  

  

 ماتيس در فرماندھی» مد داگ«نابودی دوم با 

ی و ئول جنگ افزارھای ھسته ؤماتيس پنتاگون را ھدايت می کند، در نتيجه در چنين مقامی مس» َمد داگ«امروز، 

ر ابعاد انگيزۀ جنايتکارانه ولی د. تھديد می کند» پاسخ نظامی گسترده«ژيک است، و تمامی يک کشور را به يسترات

   بايد ببينيم که چه کسی چه کسی را تھديد می کند ؟ءابتدا. جنايتکاران جنگی به مقامات عالی دست يافته اند. وسيعتر

اين : دچار توھم نباشيم .  از دست دادکوريائی طی جنگ امريکا جمعيت خود را زير بمبھای ٣٠% شمالی کوريای

  .سياست نابودی کامل است

  :پس از اين واقعه گفته بود  Curtis Lemayکورتيس المی  اياالت متحده جنرال

طی يک (...)  شمالی و ھزاران دھکده، و کشتار تعداد بی شماری از غير نظاميان کوريای شھر ٧٨پس از تخزيب «

  ». جمعيت را کشتيم٢٠%دورۀ سه ساله، ما 

(...) شمالی، و به ھر نحوی به پايان برديم  کوريایما برای جنگيدن به آنجا رفتيم، و کار را با آتش کشيدن ھر شھر «

  )شھر پيونگ يانگ در تصوير زير(

  

 ١٩۵٣پيونگ يانگ 

 جنگ اقتصادی

طبوعاتی چنين اظھار داشت که ھدف فوری توقف مبادالت  به سھم خود طی يک مصاحبۀ مامريکامعاون رئيس جمھور 

نجامد، و به وسيلۀ رژيم  شمالی بيکوريای شمالی ست که در واقع اين سياست بايد به انزوای کامل کوريایبازرگانی با 

  ». شمالی داد و ستد کندکوريایتوقف مبادالت بازرگانی با ھر کشوری که با «تحريم عملی خواھد شد 
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 شمالی ست که کوريایتوقف مبادالت بازرگانی با  ديده می شود، امريکا روی ميز طراحی اياالت متحدۀ آنچه امروز

  . از کل آن با چين انجام می گيرد٩٠%

 با چين امريکا گذاشته شود، چنين گزينشی به اين معنا توقف مبادالت بازرگانی اياالت متحدۀ ءاگر اين طرح به اجرا«

 يک اين کشور ه شمالی رأی مثبت داده ولی ھمکار شمارکوريای که گرچه به تحريم اقتصادی خواھد بود، يعنی چينی

  ».نيز باقی مانده است» شرور«

ًنظر می رسد، زيرا اعالن مجازات عليه چين فورا عليه ه البته خنده آور ب) ٢٠١٧مبر  سپت٣سی ان ان، (اين نقل قول 

 Made in »» ساخت چين«نی روندی که می تواند اقتصاد مصرفی  عمل خواھد کرد، يعامريکاخود اياالت متحدۀ 

China »را مخدوش کند .  

ل و شمالی را کنترکوريای از داد و ستد با ٩٠ %بيجينگآيا چين از مقابل تھديدات واشنگتن واپس نشينی خواھد کرد ؟ 

  .ستامريکااالت متحدۀ می کند، ولی جمھوری خلق چين در عين حال مھمترين شريک مبادالت بازرگانی با اي

  

. اقتصاد اياالت متحده روی واردات تکيه دارد عکس هً وابسته نيست، کامال بامريکاچين به واردات اياالت متحدۀ 

پايگاه صنعتی و کارخانه ھای اياالت متحده ضعيف است و به شکل گسترده به واردات جمھوری خلق چين بستگی 

 .دارد

گر چين به تھديدات واشنگتن واکنش نشان دھد و تصميم بگيرد از فردا صادرات تصور کنيد چه روی خواھد داد ا

چنين واکنشی از سوی چين بسيار .  را به شکل چشم گيری کاھش دھدامريکابه اياالت متحدۀ » ساخت چين«کاالھای 

  .بياوردويرانگر خواھد بود و می تواند اقتصاد مصرفی را دچار اختالل کند و ھرج و مرج مالی به وجود 

 را تشکيل می دھد و به شکل انکار ناپذيری امريکاستون فقرات فروشگاه ھای اياالت متحدۀ » ساخت چين«توليدات 

مصرف خانوادگی را در بر می گيرد، کليۀ اجناس مانند لباس، کفش، اجناس الکترونيک، اسباب بازی، جواھر، سامانه 

  .، و امثال اينھان ھمراهولفيھای ثابت، مواد غذائی، تلويزيون، ت

  .فھرست طوالنی ست: ئی به شما خواھند گفت امريکامصرف کنندگان 
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بيش از ( ميليارد و نيم جفت کفش ١٢ در بازار جھانی ست، و به ھمين گونه ١٠ن سلولی از ولفي ت٧چين فروشندۀ «

 کشتی سازی ۴۵%يت  کامپيوترھای جھان را می سازد با قابل٩٠%عالوه بر اين، چين ).  توليد جھانی کفش%۶٠

  ) , The Atlantic2013août( ».جھان

 .فکر خوبی برای دونالد نيست. ساخت چين :  Make America Great againی بزرگ امريکا دوباره 

  

  ھاراکيری اقتصادی

اگر اياالت متحدۀ . رو خواھد شده  از چين پاسخ نخواھد داد و با شکست روبترمپاين نوع باج خواھی اقتصادی دولت 

 نمی امريکااياالت متحدۀ . ً عليه چين رژيم مجازات برقرار کند مستقيما به خود اياالت متحدۀ اصابت خواھد کردامريکا

خواھد » ھاراکيری اقتصادی«چنين اقدامی به مثابه خودکشی و . ساخت چين صرفنظر کندتواند از واردات کاالھای 

  .بود

  

  وخامت مناسبات اياالت متحدۀ امريکا و کوريای جنوبی

 جنوبی نيز فشار وارد می کند تا توافقات مبادالت آزاد بين دو کشور ھمجوار را باطل کند و به اين کوريای روی ترمپ

  .يد نمی کندئً عليه پيونگ يانگ را کامال تأامريکای در عين حال  برنامۀ نظامی اياالت متحدۀ  جنوبکوريایعلت که 

 و حل مسالمت آميز مسائل با پيونگ يانگ است، و به ھمين گونه طرفدار مذاکرهرئيس جمھور مون بيشتر خواھان 

  . است٢٠٠٠ترک در سال بازسازی مناسبات بازرگانی و سرمايه گذاری شمال و جنوب بر اساس بيانيۀ مش

  

Capture d’écran : NYT, 3 septembre 2017 

 

 شمالی در ھفتۀ گذشته انجام داد، کوريایی پر اھمتی به سر می برد که ئدر حالی که جھان در نگرانی از آزمايش ھسته 

دراين دوران بحرانی  جنوبی نزديکترين ھم پيمان اياالت متحده بود که کوريای شمالی نبود بلکه کوريایرژيم شرور 

 در توئيتر سئول را به سياست تسليم متھم و از دولت ليبرال جديد ترمپ.  سھم می بردترمپبايد از بيانات آتشين 

 شمالی را به چشم تسامح می نگرد و به کوريایی ئميدی کرد، زيرا برنامۀ ھسته ا جنوبی اظھار يأس و ناکوريای

 چنين رفتاری را برای ترمپ باقی مانده، در حالی که ء بازرگانی بی اعتنادرخواست او برای بازبينی کل مراودات

  .ئی زيانبار تلقی می کندامريکاکارگران و شرکت ھای 
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سخن گفته متھم » تسليم« جنوبی را که گوئی از کوريای ترمپمبر، رئيس جمھور  سپت٣يک پيغام توئيتری به تاريخ در 

  .کرده است

 در وضعيتی امريکا جنوبی، اياالت متحدۀ کوريایدآور شويم اين است که بدون ھمکاری نکتۀ پر اھميتی که بايد يا

اميدوار .  گذاردء به اجراکوريانخواھد بود که بتواند فرآيند تدارکات نظامی خود را عليه جمھوری دموکراتيک خلق 

  .از بحران شودموجب خروج )  جنوبیکوريایبا پشتيبانی چين، روسيه و (ھای صلح مذاکره باشيم که 
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