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  ٢٠١٦ نومبر ٠١

  جنگ ھای اقتصادی امپرياليسم امريکا عليه دوست و دشمن

  
 جيمزپتراس

، ايران و المان مانند روسيه، چين، ئی اقتصادی کشورھاۀ محرکۀجمله مراکز قو ازامريکا اقتصادی ۀاھداف حمل

 ۀ اتحادي- امريکاسازش  ...  دونباس اوکراين استۀعربستان سعودی، ھم چنين سوريه، يمن، ونزوئال، کوبا و منطق

ازبين بردن تأسيسات غنی رغم توافق ايران برای  علی. اروپا و ايران به جنگ تجاری واشنگتن عليه تھران پايان نداد

ی خود، واشنگتن سرمايه گذاری با ايران را مسدود کرده است ئسازی صلح آميز اورانيوم و برنامه ھای تحقيقات ھسته 

 ھای دولت ايران را نگه ئی دارادالرو تالش می کند که روابط تجاری را تضعيف نمايد، در حالی ھنوز ميلياردھا 

 يک توافق المانبا اين وجود، کميسيون تجارت .  بلوکه کرده است١٩٧٩ شاه، از سال از زمان سرنگونی داشته، که 

 خواست تا به تعھدات خود با امريکا امضاء کرد و از ٢٠١۶بروی را با ايران در اوايل اکتدالرتجاری سه ميليارد 

، المانبازارھا و تجارت با ، امريکارغم تحريمات  ايران علی . که تا حال فايده ای نداشته است–تھران عمل کند 

ی ايران به دنبال ھمه چيز از ھواپيماھای دالربازار ميليارد ... دست آورده استه  اروپا را بۀروسيه، چين و اتحادي

 با ايران ئی در حال امضای قراردادھائی و آسيائیدر حالی که رقبای اروپا. تجاری گرفته تا ماشين آالت معدن ست

 از دست امريکائی تحميل تحريمات اوباما معامالت تجاری عظيمی با شرکت ھای ً اعمال عمالۀخاطر ادامه ھستند، ب

  .داده رفته اند

***** 

 جنگ ھای اقتصادی جھانی واشنگتن

  :مقدمه

طور مستقيم و يا از طريق کمک ھای نظامی به متحدان منطقه ه  گذشته، بۀدر طول دو دھاغلب واشنگتن متجاوزانه، 

نيروھای ھوائی و . ُای خود، جنگ ھای اقتصادی و نظامی را عليه حداقل نه کشور، به راه انداخته استی و پروکسی ھئ
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، سومالی، سوريه، يمن و لبنان را بمباران کرده و يا به آن ھا اامريکا کشورھای افغانستان، عراق، پاکستان، ليبي زمينی 

 .حمله برده اند

ه رقبای اقتصادی بزرگ و ھم چنين عليه کشورھای ضعيف تشديد کرده ًواشنگتن اخيرا جنگ اقتصادی خود را علي

 خود را به اقتصاد کشورھای پيرامونی در خاورميانه، امريکای التين و آسيای ۀ تجاوزکارانۀامريکا ديگر انگيز. است

زی و شرقی امريکا جنگ ھای اقتصادی خود را عليه قدرت ھای جھانی در آسيا، اروپای مرک: جنوبی محدود نمی کند

 .و کشورھای خليج فارس اعالم کرده است

 اقتصادی کشورھائی مانند روسيه، چين، المان، ايران و ۀ محرکۀ اقتصادی امريکا ازجمله مراکز قوۀاھداف حمل

 . دونباس اوکراين استۀعربستان سعودی، ھم چنين سوريه، يمن، ونزوئال، کوبا و منطق

بارھا از يکی   نازک تر قابل تشخيص وجود دارد، در حالی که امريکا ۀزايندبين جنگ نظامی و اقتصادی يک تمايز ف

 مانند مورد –نشده است » تغيير رژيم«به سوی ديگری حرکت می کند، به ويژه وقتی که تجاوز اقتصادی منجر به 

 . ويرانگر و نابودی آن کشور گشتۀکمپين تحريم عليه عراق که منجر به حمل

ژی ھا و تاکتيک ھای اساسی جنگ اقتصادی واشنگتن، موفقيت و شکست و عواقب سياسی و ياتدر اين مقاله، ما ستر

  .را به نسبت به کشورھای ھدف و ثبات جھانی بررسی می کنيمآن اقتصادی 

 

 جنگ اقتصادی واشنگتن و قدرت جھانی

ان بلند مدت خود تعقيب می کند، در حالی که امريکا کمپين اقتصادی را عليه دشمنان ھدف قرار گرفته و حتی عليه متحد

  .از سالح ھای تاکتيکی گوناگونی استفاده کرده است

 امريکا مورد حمله قرار ۀدو تا از به اصطالح متحدان امريکا، المان و عربستان سعودی، توسط دولت اوباما و کنگر

اين سطح از . ا نشانه گرفته اند، سيستم ھای مالی و منابع خارج کشور آنھا ر»قانونی« و از طريق دستکاری  گرفته

 ١۴ ۀ، وزارت دادگستری امريکا يک جريم٢٠١۶در سال . تجاوز عليه قدرت ھای مستقل، قابل توجه و گستاخانه است

 گذاشت، که منجر به ھرج و مرج در بازار ءه بانک به اجراتش، دويميليارد دالری را عليه بانک بين المللی بزرگ المان

 بی سابقه بر بانک ۀاين حمل.  پائين کشيد و سيستم مالی المان را بی ثبات ساخت۴٠را تا ٪ ت سھام سھام المان شد، قيم

فرار   ميليارد دالر خراج ماليات کميسيون اروپا عليه ١٣ بزرگ يک متحد در تالفی مستقيم عليه حمايت المان از 

   .ر ايرلند بودمالی بدنام خود د حقه بازی مالياتی شرکت بزرگ امريکائی اپول برای

 ۀاقدامات تالفی جويان: رھبران کسب و کار و سياسی المان بالفاصله لفاظی قانونی واشنگتن را برای آنچه بود رد کردند

 .دولت اوباما را به منظور حفاظت از فرار مالياتی امريکا و پولشوئی شرکتھای بزرگ چند مليتی دانستند

ه بانک تمام عناصر يک تشبرای اخاذی از دوي کرد که تالش زشت امريکا  اقتصادی مجلس المان اعالم ۀرئيس کميت

چنانچه به نفع اقتصادی خودش باشد، يک سنت تاريخی برای « او اشاره کرد که واشنگتن . جنگ اقتصادی را داشت

ادعای «و » .استفاده از ھر گونه فرصت طلبی در به راه انداختن چيزی دارد که منجر به يک جنگ تجاری شده است

تحريم ھای اقتصادی امريکا عليه برخی از شرکای تجاری .  تنبيھی بودۀه بانک يک نمونتشعليه دوي» خسارت گزاف

از  .ايجاد تاکتيکی ديگر برای تضعيف اقتصاد صادراتی عظيم المان است بزرگ المان ، مانند روسيه، چين و ايران، 

فغانستان و عراق می رسد، که ميليون ھا نفر پناھنده را به اروپا ، وقتی که به جنگ ھای امريکا عليه سوريه، اءقضا

آنجال مرکل را تھديد به » متحد«رانده و باعث ايجاد خرابی سيستم سياسی، اقتصادی و اجتماعی المان شده و دولت 

   .درنظر گرفته می شود» يک متحد با ارزش«سرنگونی می کند، المان ھنوز 
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نی را تدوين و تصويب کرد تا قربانيان امريکائی تروريست ھای اسالمی، به ويژه مرتبط با  امريکا قانوۀوقتی که کنگر

، حق شکايت از دولت عربستان داشته باشند و دارائی ھای خارج از کشورش را که شامل ٢٠٠١مبر  سپت١١حمالت 

 نقض خودسرانه و آشکار ۀبسيار زياد پادشاھی می شود، مصادره کنند، اين عمل امريکا به منزل » وجوه مستقل«

 خليج فارس راه ۀ قضائی را عليه نزديک ترين متحد خود در منطق–حاکميت عربستان است، و يک جنگ اقتصادی 

ً پاندورای جنگ اقتصادی را باز می کند که فورا به قربانيان اجازه می دھد از ھر ۀاين قانون جعب .اندازی کرده است

رھبران سعودی بالفاصله با تھديد به خروج ميلياردھا  ! يت کنند، از جمله امريکادولتی برای حمايت از تروريسم شکا

 . امريکا و سرمايه گذاری ھا واکنش نشان دادندۀدالر دارائی خود از خزان

تحريم ھای اقتصادی امريکا عليه روسيه جھت تقويت خفه گاه اقتصادی اروپائی خود طراحی شده است که متکی به 

 با روسيه شده است، که بازار بزرگی برای پولنداين به ويژه باعث تضعيف روابط تجاری المان و .  اندتجارت با روسيه

در اصل، تحميل تحريم ھای اقتصادی امريکا عليه مسکو .  استپولندصادرات صنعتی المان و محصوالت کشاورزی 

ک ناآرامی ھای سياسی گردد و منجر به قرار بود برای آسيب رساندن به مصرف کنندگان روسی باشد، تا باعث تحري 

طور عمده در ميان صادرکنندگان اروپائی است، که ه در واقع، ناآرامی ھائی که برانگيخته است، ب. شود» تغيير رژيم«

عالوه براين، در حالی که واشنگتن به سوی  .قراردادھای آنھا با روسيه را از بين برده و ميلياردھا دالر ضرر کرده اند

 .است ، آب و ھوای سياسی و ديپلماتيک بين اروپا و روسيه رو به وخامت گذاشته »روی آورده«د نظامی بيشتر رويکر

: حرکت کرده است کمپين اقتصادی واشنگتن عليه چين به دو مسير ناشيانه: ال برانگيز ستؤنتايج در آسيا حتی بيشتر س

توسط   چين بحریمسيرھای تجارت   نظامی ۀفزايش محاصرمعامالت زيان رسان با کشورھای آسيائی و اقيانوسيه و ا 

 .امريکا

به يک دوجين از ) ت ت پ( جک لو، وزير خزانه داری را جھت ترويج مشارکت ترانس پاسيفيک ،رژيم اوباما

 امريکا با يک ۀکنگر. کشورھای منطقه اعزام کرد، که آشکارا شامل چين، بزرگ ترين قدرت اقتصادی نمی شود

 .اوباما، نمايش سالح اقتصادی او، ت پ پ را عليه چين رد کرد  دولت در حال خروج به تودھنی 

 بر روی بحریتا از چين برای نقض قوانين » تشويق کرد«سابق خود و ويتنام را » متحد«ليپين در ھمين حال، اوباما ف

اليا با ھدف اخالل در مسير تجاری جاپان و استر. در ديوان دائمی داوری شکايت کنند» جزاير اسپارتلی« مناقشه سألۀم

ی اوباما کمپينی » محور آسيا« اصطالحه ب. چين معاھدات نظامی و توافقات پايگاھی با پنتاگون به امضاء رساندند

شفاف برای جلوگيری از بازارھای چين و شرکای تجاری او در آسيای جنوب شرقی و کشورھای پاسيفيک امريکای 

شکار واشنگتن منجر به سيلی سخت تعرفه ھای وارداتی بر صادرات صنعتی چين، به جنگ اقتصادی آ . التين است

در » مانورھای مشترک« و ھوائی تقويت شده برای بحریامريکا ھمچنين يک ناوگان  .ويژه بر فوالد و الستيک شد

ی و قابل دسترس چين برای نفت مورد احتياج در خليج فارس فرستاد، که باعث شعله ور شدن ئمسيرھای تجاری منطقه 

 .می شود» تنش جنگ«

را تأسيس ) ای آی آی ب( واشنگتن، دولت چين ماھرانه بانک سرمايه گذاری زيرساخت آسيا ۀدر پاسخ به تجاوز وقيحان

.  ھستندبيجينگبا  ت پرسود و معاالت سرمايه گذاری نمود که بيش از پنجاه کشور مشتاق عقد قرارداد برای تجار

 .اوباما نبود» ھژمونی محور پاسيفيک« خوبی برای ۀموفقيت شگفت انگيز بانک سرمايه گذاری زيرساخت آسيا نشان

رغم توافق  علی.  اروپا و ايران به جنگ تجاری واشنگتن عليه تھران پايان ندادۀ اتحادي-سازش امريکا  به اصطالح

ی خود، واشنگتن ئن برای ازبين بردن تأسيسات غنی سازی صلح آميز اورانيوم و برنامه ھای تحقيقات ھسته ايرا

سرمايه گذاری با ايران را مسدود کرده است و تالش می کند که روابط تجاری را تضعيف نمايد، در حالی ھنوز 
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با .  بلوکه کرده است١٩٧٩سرنگونی شاه، از سال از زمان  ميلياردھا دالر دارائی ھای دولت ايران را نگه داشته، که 

 امضاء کرد و ٢٠١۶برواين وجود، کميسيون تجارت المان يک توافق تجاری سه ميليارد دالری را با ايران در اوايل اکت

 . که تا حال فايده ای نداشته است–از امريکا خواست تا به تعھدات خود با تھران عمل کند 

حتی . ی خود به خليج فارس تنھاست و روابط تجاری را تھديد می کندئ ھسته بحرینيروی امريکا در ارسال ناوگان 

 توليد نفت ايران ۀ اخير اوپک با توافق نامۀ جمھوری اسالمی ايران، در جلسۀپادشاھی عربستان سعودی، دشمن ديرين

 .موافقت کرده است

ژيک خود، المان و عربستان سعودی و سه يرتمند ستراتاعالم جنگ اقتصادی واشنگتن عليه دو تا از مھمترين متحدان قد

رقابت اقتصادی امريکا را فرسوده ساخته، باعث تضعيف دسترسی اش  تا از قدرت ھای جھانی رقيب در حال ظھور، 

 .ژی ھای نظامی تھاجمی بر ديپلماسی افزايش داده استيبه بازارھای سودآور گشته و وابستگی اش را به سترات

 سبک جنگ اقتصادی واشنگتن قابل توجه و مبھم است، آن ست که چه گونه اين جنگ ھای اقتصادی ۀارچيزی که درب

 .برای اقتصاد امريکا پرھزينه و برای متحدان امريکا، با سود واقعی بسيار کم بوده است

ک با روسيه از شرکت ھای نفتی امريکا به خاطر تحريم ھای اوباما ميلياردھا دالر در معامالت بھره برداری مشتر

روسيه » تنبيه«بانکداران، صادر کنندگان کشاورزی، شرکت ھای با فن آوری باالی امريکا فقط برای  . دست داده اند

  .به خاطر رژيم کودتا و به شدت فاسد و ورشکسته در اوکراين، فروش ھای سودآوری را از دست داده اند

 درگير در ساحل حمل و نقل و کشتی سازی پاسيفيک، صنعت فن شرکت ھای چند مليتی امريکا، به ويژه آن ھائی که

سيليکون والی و توليد کنندگان صادرات کشاورزی ايالت واشنگتن ھستند، توسط توافقات تجاری امريکا که  آوری 

 .شامل چين نباشد، تھديد شده اند

در حالی که رقبای .  ماشين آالت معدن ستبازار ميليارد دالری ايران به دنبال ھمه چيز از ھواپيماھای تجاری گرفته تا

 تحميل تحريمات اوباما ً اعمال عمالۀخاطر ادامه اروپائی و آسيائی در حال امضای قراردادھائی با ايران ھستند، ب

  .معامالت تجاری عظيمی با شرکت ھای امريکائی از دست داده رفته اند

رمايه گذاری ھای دالر نفتی سعودی به عنوان کليدی برای جاه رغم وابستگی واشنگتن بر دانش فن آوری المان و س علی

 .طلبی ھای جھانی خود، سياست ھای غيرمنطقی اوباما به تضعيف تجارت امريکا ادامه می دھد

درگير بوده است که با اين حال نقش ھای سياسی » قدرت ھای اقتصادی کم تر«واشنگتن در جنگ ھای اقتصادی عليه 

به  امريکا تحريم اقتصادی کوبا را حفظ می کند؛ تجاوز اقتصادی عليه ونزوئال . بازی کرده اندمھمی در مناطق خود 

در حالی .  دونباس در اوکراين شرقی را تحميل می کندۀراه می اندازد و تحريمات اقتصادی عليه سوريه، يمن و منطق

ينه نيستند، آنھا نفوذ ايدئولوژيک و سياسی که اين کشورھا از نظر ضرر اقتصادی برای منافع کسب و کار امريکا پرھز

 .قابل توجھی در مناطق خود اعمال می کنند، که جاه طلبی ھای امريکا را تضعيف ميکند

 

 نتيجه گيری

 .مکمل تقويت نظامی ساختمان امپراتوری او ست متوسل شدن واشنگتن به جنگ ھای اقتصادی 

در حالی که امريکا ممکن ست چند ميليارد دالر از . ست می دھندگزاره ھا را از د اما جنگ ھای اقتصادی و نظامی 

صنايع ، سياستمداران و سرمايه داران مالی المان در دراز مدت، در  با  ه بانک بيرون بکشد، اما در روابط تشدوي

 ۀاديبه اين خاطر که المان در شکل دادن سياست ھای اقتصادی در اتح. مقياس بزرگ خيلی بيشتر از دست می دھد

وقتی که کميسون اروپائی تحقيقات کنونی خود را به اتمام . اروپا نقش کليدی دارد، اين شرايط بسيار بحرانی است
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 اروپا ۀبرساند، عمل شرکت ھای بزرگ چند مليتی امريکا که به دنبال بھشت ھای مالياتی خارج از کشور در اتحادي

 .ست نسبت به رقبای امريکائی خود بيش از حد ھمدرد نباشندامکن المان ھا م. ھستند ممکن ست به پايان پرزحمت برسد

بازارھای  اوباما نه فقط فروپاشيده است، بلکه چين را را مجبور ساخته است تا ) ت پ پ(مشارکت ترانس پاسيفيک 

  درست جھت مخالف ھدف اصلی منزوی کردن-جديدی برای تجارت و ھمکاری با کشورھای آسيا و پاسيفيک باز کند

 برابر بيشتر شرکت کننده از ت پ پ ۴، )ای آی آی بی(بانک سرمايه گذاری و زيرساخت آسيائی چين . بيجينگ

واشنگتن جذب کرده است و پروژه ھای زيرساخت گسترده ای برای اتصال بيشتر کشورھای آسه آن را به اقتصاد چين 

از اين بدتر، در حالی که .  امريکا ست٢رشد ٪ اقتصادی چين، بيش از سه برابر ۶.٧رشد ٪. تأمين مالی کرده است

ليپين، پاکستان، کامبوج و الئوس را عميق تر کرده است،  قراردادھای ھمکاری با تايلند، فچين، روابط اقتصادی و

 .واشنگتن قابل اطمينان ترين متحدان تاريخی خود را برای دولت اوباما بيگانه ساخته است

 .دست آورده استه  اروپا را بۀ بازارھا و تجارت با المان، روسيه، چين و اتحاديرغم تحريمات امريکا، ايران علی

درگيری سعودی و امريکا ھنوز بايد بازی شود، اما ھر گونه تشديد تعقيب قانونی عليه پادشاھی منجر به از دست رفتن 

 .صدھا ميليارد دالر سرمايه گذاری در امريکا می شود

جنگ نظامی پرھزينه تر بی پايان و از دست دادن مشاغل  ست منجر به ا اوباما ممکن در واقع، کمپين جنگ اقتصادی

تنھا متحدانی که از تحريمات اقتصادی اش . شدت منزوی شده استه واشنگتن ب. و سودھا برای اقتصاد امريکا بشود

 پولندیتا زمانی که . اين ھستند و انگل ھای فاسد کنونی در اوکرپولندحمايت می کنند، قدرت ھای درجه دو و سه، مانند 

» وام« اروپا و امريکا ۀبکنند و از اتحادي» تلکه«) آی ام اف(ھا و اوکراينی ھا بتوانند از صندوق بين المللی پول

 ميليارد دالر اضافی ٣٨اسرائيل، تا زمانی که بتواند حريصانه . بگيرند، آنھا مشوق اتھام اوباما عليه روسيه خواھند بود

 .از واشنگتن قورت بدھد، بزرگ ترين حامی جنگ عليه ايران باقی می ماند» مکک«را در 

ليپين و ، فواشنگتن ميلياردھا دالر از دالرھای ماليات دھندگان امريکائی را برای پايگاه ھای نظامی خود در جاپان

در چشم انداز برای  ان او، اگرچه، متحد.  آسيا و پاسيفيک حفظ کندۀخود را بر منطق  ۀاستراليا خرج می کند تا سلط

 .تجارت و معامالت سرمايه گذاری زيرساختی بيشتر با چين، دھانشان آب افتاده است

برای اين که اقتصاد امريکا نمی تواند رقابت کند، به ويژه زمانی که به . جنگ اقتصادی برای واشنگتن کارساز نيست

و مشارکت » ممنوع شده«ی او مشتاق پيوستن به بازارھای ئمتحدان منطقه . متحدان و شرکای سنتی خود حمله می کند

» محور نظامی«طور فزاينده ای واشنگتن و ه رھبران آسيا ب . چين ھستندۀدر پروژه ھای سرمايه گذاری بزرگ با بودج

به چين، ليپين ت اقتصادی دولت فأپس از اعزام ھي. اش را از نظر سياسی غيرقابل اعتماد، ناپايدار و خطرناک می بينند

اصطالح انگليسی، يعنی فرار برای نجات جان و مال (باشيم » پريدن از کشتی«بايد منتظر کشورھای ديگری برای  

 .) م–خود 

جنگ اقتصادی عليه دشمنان اعالم شده تنھا زمانی می تواند موفق شود که امريکا متعھد به تجارت آزاد با متحدان خود 

کند،  فرد که اقتصاد متحدان او را تضعيف میه برای پيمان ھای تجاری منحصر بباشد، به تحريمات تنبيھی و فشار 

در نبود اين تغييرات . عالوه، واشنگتن بايد به آذوقه رسانی ھوی و ھوس منافع خاص داخلی پايان دھده ب .پايان دھد

برای اقتصاد امريکا و چشم اندازی ويرانگر  (–منجر به جنگ نظامی شود شکست کمپين اقتصادی او فقط می تواند 

 ).صلح جھانی
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