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  جنگ اقتصادی برای نظم جديد جھانی
 

 امريکا ۀ اعالم کرد، که اگر کنگر.)م. ميالدی(، تيموتی گايتنر در آغاز سال جديد امريکا اياالت متحده ماليهوزير 

 يا بروری از اواسط ماه فامريکا ۀ در زمانھای نزديک توافق نکند، اياالت متحدامريکابر سر سقف بدھی دولتی 

 المان، ينس وايدمان، رئيس بانک مرکزی جنوری ٢١.  شد با مشکل تعويق پرداختھا مواجه خواھدچاوايل ماه مار

، پيش از »نظم نوين جھانی«راه برقراری . جھان را تھديد می کند» جنگھای ارزی «ۀاظھار داشت، که دور تاز

بازار واحد، به ابرامپراتوری اقتصادی مشابه يک يک  اقتصادی برای تبديل جھان به - ھمه، يعنی جنگ ارزی

عنوان شعب آن در نظر گرفته شده که ھر يک دارای مديران اجرائی تابع مدير کل ه ورھا، بسوپرمارکت و کش

  ...باشد

ۀ اياالت متحد: که اتحاد شوروی جنگ سرد را باخت، در جھان سه مرکز اقتصادی عمده شکل گرفت پس از آن

ل خود به امپراتوری اقتصادی ھر يک از مدعيان مديريت امپراتوری اقتصادی جھان، تبدي. جاپان، اروپا و امريکا

در عين حال، شرايط برای رشد و گسترش جنگھای اقتصادی .  با اطمينان اعالم کردند١٩٨٩ اپريلجھان را در 

 -  و اتحاد شوروی با برتری آشکار مؤلفه ھای سياسیامريکااگر جنگ سرد بين . محلی تا مقياس جھانی فراھم آمد

  . مالی زبانه کشيد- يد بين مراکز عظيم اقتصادی در مستوی ارزیايدئولوژيک پيش می رفت، آتش جنگ جد

را بين خود تقسيم » ميراث اتحاد شوروی«که پيروزمندان  ، تا زمانی١٩٩۶ تا ١٩٩١مکثھای بين درگيريھا از سال 

 در آغاز اين. طول انجاميده  حذف روسيه از رديف سنگين وزنھای اقتصاد جھان را حل کردند، بۀمسألکردند و 

داليل ه ب(» زمينھای بی صاحب«حريم گسترده : دوره، تئاتر اقدامات نظامی بالقوه به ترتيب آتی طراحی شده بود

 اقتصادی، ۀ، سه مرکز توسع)سردرگمی ھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی

کمک کامپيوتر در پی اين ه نين مالی بازار بھمراه با تحميل قوا. بحران اقتصاد جھانی و انقالب انفورماتيک جديد

در روند . مثابه پيروی از سياست جھانی کردن بازارھای مالی آغاز شده انقالب، فاز جھانی سازی جنگ اقتصادی ب

ويژگی اين سالح عبارت .  مالی مورد آزمايش قرار گرفت- اقتصادی» بمب«جنگ جديد، سالح جديد نيز به شکل 

نابوده شده را فقيرتر می کند، حتی باالتر از آن، امور مالی جنگ عليه » بی ثمر«ھا جمعيت از اين است که نه تن

  . حل می کندمستقالً ) از طريق پرداخت مستمر وام ھا(خود را 

» بمبھای« ارعاب و اعمال نفوذ خود به رقيب را برعھده داشتند، ۀ جنگ سرد، که بمبھای اتمی وظيفۀخالف دور

و در صورت لزوم، در ) کشورھای مزاحم جھانی سازی(بودی پايه ھای مادی استقالل ملی اقتصادی در خدمت نا
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ھدف پيروزمندان از کاھش جمعيت انسانی، عبارت است . خدمت کاھش جمعيت انسانی مناطق تصرفی قرار گرفت

نين برنامه ای را چ. »بی ثمر« آنھا، برای اقتصاد جديد جھانی بی خطرند و ۀعقيده  آنھائی که بۀاز رھائی از ھم

  . جنگ سرد اتحاد شوروی تدارک می بينندۀبرای اکثريت جمعيت کشورھای بازند

 درصد نزديک ۴اين است که نرخ متوسط سودآوری توليد در تمدن معاصر به » بی ثمری« عمومی ۀواقعيت منظر

در . دست آورده ر بال د١٠۴ر ھزينه در توليد، می توان محصولی به ارزش ال د١٠٠يعنی، با صرف . می شود

ھزينه ھای اضافی صرف ) جغرافيائی، آب و ھوائی و سايره(داليل عينی ه اغلب جمھوريھای سابق اتحاد شوروی ب

ر را نيز ال د١٠۴ اين ۀمی شوند که به سبب آن، در صورت کار با ھمان فن آوری يا ديگری، اين جمھوريھا ھم

از داليل اصلی عدم سرمايه گذاری خارجی در اقتصاد آنھا شمرده برای توليد ھزينه می کنند که خود اين ھم يکی 

  .می شود

: زبگينيو بژزينسکی گفت.  بيان داشتند اين موضوع، علناً ۀ نظر خود را در بار١٩٩٠سياستمداران غرب در سال 

لکه اين ادعا که اين بازنده نه روسيه، ب. روسيه، يک قدرت شکست خورده است و بازی بزرگ را باخته است«

روسيه . اين روسيه بود که اتحاد شوروی نام داشت. معنی گريز از واقعيت استه اتحاد شوروی بود، در واقع ب

اکنون ديگر نمی توان در مورد قدرقدرتی روسيه توھم .  و شکست خوردنبرد فرا خواند را به امريکااياالت متحده 

جان ميجر ھم . »يه با نظارت کامل قطعه قطعه خواھد شدو روس... اين فکر را بايد از سر بيرون کرد. پراکنی کرد

 تأمينروسيه بعد از باخت جنگ سرد، موظف است مواد خام مورد نياز کشورھای پيشرفته را ... «: اظھار داشت

  .» ميليون نفر جمعيت نياز دارد۶٠ -۵٠کند و برای انجام اين وظيفه، روسيه فقط به 

 اولين جاپان. ان جنگ سرد، متحدان ديروزی به جنگ با ھمديگر برخاستندبين پيروزمند» غنايم«پس از تقسيم 

. شرکت ندادند» ميراث اتحاد شوروی« آن را در تقسيم ء و اروپا از ھمان ابتداامريکاقربانی واقعيت جديد گرديد و 

 ۀ، با حمله به تکيه گاه خارجی عمد١٩٩٧ئی به مرکز اقتصادی شرق در سال امريکا - اروپائی» متفين«ھجوم 

که  در حالی.  آغاز شدجاپانعنوان کارگاه مونتاژ صنايع ه ، يعنی، کشورھای اقتصادی جنوب شرقی آسيا بجاپان

. دست آورده ر غنيمت بال را بحران مالی آسيا متزلزل ساخت، ولی غرب چند تريليون دجاپانتکيه گاھھای خارجی 

 دالرر ھمآھنگ نرخ ييھدف آن ضربات، تغ.  وارد آوردندجاپان مستقيم به اقتصاد ۀرب متفقين چند ض١٩٩٨در سال 

 در امريکا پيروزی، اروپا در بازار جھانی تجارت و اياالت متحده ۀدر نتيج.  اروپا بودۀو ارزھای مھم اتحادي

  .استندپس از اين، متفقين به تقابل اقتصادی با ھم برخ.  مالی به موضع مسلط دست يافتندۀعرص

 اروپا و در رأس آن ۀ با تسلط بر آن، اتحاديامريکا. شديدترين ضربه به اقتصاد اتحاديه اروپا در بالکان وارد آمد

اروپا اين ضربه را با جمع آوری .  را از بسياری از منابع نفت و خط انتقال حاملھای انرژی محروم ساختالمان

 در سال دالرعليه » زنگ خطر«اولين .  يک پرچم، پاسخ داد در زيردالر و امريکاھمه ناراضيان از ھژمونی 

 شمالی نيز ۀسپس، ايران و کر.  به نفع يورو امتناع کرددالرعراق اولين کشوری بود که از . صدا در آمده  ب٢٠٠٠

  ...سوی يورو برداشتنده روسيه، چين، کوبا و ونزوئال نيز گامھائی ب. به آن پيوستند

 تا اواخر تابستان يا دالربسياری از کارشناسان پيش بينی می کردند، که .  بحرانی شد اوضاع٢٠٠١در بھار سال 

موقع به برجھای دوقلوی مرکز تجارت جھانی در ه  بسيار بۀحمل.  سقوط خواھد کرد٢٠٠١اوايل پائيز سال 

 صنايع نظامی ۀ به مجموعدالر به افغانستان و ھمچنين، تزريق امريکادنبال آن، تھاجم نظامی ه نيويورک و ب

، اين اقدامات در حالت امريکابه گمان تنظيم کنندگان ستراتژی . ، اوضاع را تا حدود زيادی سر و سامان دادامريکا

 از بحران ساختاری و عامل پرقدرت در جنگ امريکاايدئال، می بايست به لوکوموتيوی برای بيرون کشيدن اقتصاد 
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 دالر باالترين دليل به نفع ۀمثابه  بامريکاامروزه برتری نظامی . ل می شداقتصادی برای برپائی نظم نوين جھانی بد

  .شمار می روده ب» Pax Americana«و 

ه  و فرانسه بالمان. نام جنگ با تروريسم جھانی نامگذاری شده  پيدای نبرد اقتصادی امپراتوريھای مالی بۀجبھ

نه تنھا در عراق، حتی در » صلحجو«ی امريکا ۀ اروپا، شريک تجاری عمدۀعنوان کشورھای پيشرو اتحادي

، »بھار عربی« و سازماندھی احتی با نابود کردن ليبي. حساب می آمدنده کشورھائی مانند سوريه و ايران ب

. مراتب سنگين تر از خسارات وارده به تروريسم پرورشی، به اقتصاد اروپا وارد می آورنده ئيھا ضربات بامريکا

، به ئيھا، به کاربرد متدھای اقتصادی، مثالً امريکا» ئیصلحجو« نظامی متناسب با ۀانانی مقابلعلت عدم توه اروپا ب

» منزوی سازی« از طريق سازمان تجارت جھانی يا به بازی لطمه زدن به امريکااعمال تحريمھای تجاری عليه 

  .دھد مالی جھانی، اولويت می ۀ از منظر منافع سرمايامريکافزون از حد توسط اقتصاد 

. در جنگ اقتصادی ھم مثل ھر جنگ ديگر، طبيعتا آن طرفی پيروز خواھد شد که آخر از ھمه وارد جنگ می شود

 ميمون را نبايد فراموش کرد، که در حين تماشای دعوای ببر و ۀبنا بر اين، شايد، اين ضرب المثل چينی در بار

 ۀ سال، اياالت متحد۵ در عرض ز دو دھه و مجموعاً پس ا. اژدھا از پشت تپه، دست نوازش به چماق آماده می کشد

 ھم اکنون از رقم امريکابدھی دولتی .  از بزرگترين بستانکار جھان به بزرگترين بدھکار جھان تبديل شدامريکا

 ۀاياالت متحد!  در ھر ثانيه افزايش می يابددالر ھزار ١٠ تريليون گذشته و با سرعت ١۶نجومی و غير قابل تحمل 

 ١/ ١۵ وابستگی شديدی به سرمايه گذاران خارجی، قبل از ھمه، به سرمايه گذاران چينی دارد که بيش از امريکا

صورت اوراق ه ی خود را بدالر ارز ۀ فدرال سرمايه گذاری کرده اند و ذخيرۀ در سھام نظام ذخيردالرتريليون 

. ، نگه می دارندامريکا ۀکسری بودج خزانه داری و پوشش ۀ درصد اوراق قرض۴٧، شامل امريکابھادار دولتی 

يس و ديگر کشورھای اروپائی طالی خود را در ، سوالمان را می خرند، امريکا ۀ که خارجيان اوراق قرضفعالً 

 تبديل دارائی ھای خود به يوآن، روبل ۀمسأل نگھداری می کنند، چين و روسيه حل امريکازيرزمينھای فدرال رزرو 

 تصميم گرفته است المانبا اين وجود، بانک مرکزی . نحوی ارزش دارده  بدالرندازند، يا يورو را به تعويق می ا

 مذاکره می المان تجارت مستقيم با يوآن را با ۀمسأل بازگرداند، چين امريکا تن طالی کشور خود را از ١٠٠بيش از

برزيل، : »BRICS«(ريکس  طالی خود می افزايد، کشورھای بۀسرعت به ميزان ذخيره کند و ھمگام با روسيه، ب

 تجارت با ارز يکی از کشورھای اين گروه ھستند، و، در آخرين ۀ در انديش.)م. فريقای جنوبیاروسيه، ھند، چين و 

بانکی برای ۀ مبر در بروکسل، تصميم تاريخی داير بر تأسيس اتحادي دس١٣ اروپا در ۀ اتحادي٢٠١٢ سال جلسۀ

 اجرائی می ٢٠١٣تحت نظارت بانک مرکزی اروپا اتخاذ شد که از سال  يورو ۀکنترل بزرگترين بانکھای منطق

  .شود

http://www.fondsk.ru/news/2013/01/29/ekonomicheskaja-vojna-za-novyj-mirovoj-

porjadok.html 

 ١٣٩١ دلو - بھمن١٢

 


