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 Political سياسی

  
  )Martin Kouksha(مارتين کوکشا

  شيری. م. ا: برگردان و افزوده

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٣

 

   بنيان اقتصاد امريکا-صادرات دالر و جنگ
 

 تزريق ألۀمس. گرديدتقويت » ١٣«مبر، ھراس خرافاتی انسانھا از نحسی رقم  سپت١٣نظر می رسد روز ه ب

 ۀت مديرأبنا به اظھارات رئيس ھي. تاد درست در ھمين تاريخ اتفاق افامريکاھای بی پشتوانه به اقتصاد دالرنوبتی 

 موجودی اوراق بھادار بلند مدت خود را از امريکا ۀ، بن شالوم برنانکه، اياالت متحدامريکاسيستم فدرال رزرو 

کاھش «اصطالح ه ، تحت عنوان بدالر ميليارد ۴٠ن در طول ماه آينده به مبلغ طريق بازخريد آزاد بدھی ھای مسک

رئيس . ارد شود، مشخص نشده است بازار وۀحجم کل پولھائی که قرار است به چرخ. دھد ، افزايش می»سوم کمی

ای پرداخت  عمليات گردشی مبادله اوراق بھادار برۀ برنامامريکا فدرال رزرو ھمچنين گفت که دولت ۀت مديرأھي

تا اين لحظه ميزان موجودی صندوق .  داد از تعھدات بلند مدت خود را در کوتاه مدت ادامه خواھددالر ميليارد ۶۶٧

ميزان بيش از پنجاه درصد ه  از افزايش آن ببدين ترتيب برنانکه عمالً .  بوده استدالر ميليارد ۴٠٠ارزی در حدود 

تا پايان سال ) ٪٢۵/٠(که پائين ترين نرخ بھره   پيشين مبنی بر اينۀعدرئيس فدرال رزو با تأکيد بر و. خبر داد

  .ر داده نخواھد شد، موجبات خرسندی بانکداران را فراھم آورديي، کماکان تغ٢٠١۴

 ۵٠٠-استاندارداندپورشاخص . دنبال اين اظھارات ارزش سھام در بازارھای بورس بالفاصله افزايش يافته ب

درآمد .  واحد رسيد٩٢/١۵۴٩ درصد افزايش به ۶/١مبر به وقت نيويورک با  سپت١٣ ۀ دقيق٢۴ و ١۴در ساعت 

  . افزايش يافت٪٧٨/١ تا ٪٧١/١ اوراق خزانه داری از ۀحاصل از مبادل

  

  جغرافيای اقتصاد

ياد بياوريم که صادرات ه چه خواھد بود؟ کمی به عقب برگرديم و ب» سوم کاھش کمی«پيامد اجرای طرح 

  .چيست امريکااصلی 
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 به اقتصاد جھانی و افزايش بدھی ھای دولتی دالر تريليون ٢/١» تزريق«اول و دوم باعث » کاھش کمی«دو 

، به اتخاذ دالربانک مرکزی اروپا در پاسخ به تزريق .  گرديد٢٠١٢مبر سال دالر تا سپت تريليون ١۶ به امريکا

 حيات طوالنی يونان ۀاين يکی از علل چنين ادام. يدتدابير مشابه مجبور شد تا از تقويت شديد يورو جلوگيری نما

شامل کشورھای ( اروپا را ۀ ثبات اتحاديۀبدون اعالم تعويق بدھی بود و امروز نيز گروه کشورھای تھديد کنند

پاداش «قيمت نفت و مواد خام . از فروپاشی اقتصادی نجات می دھد) مترجم. ال، ايرلند، ايتاليا، يونان، اسپانياگپرت

  .طور منظم افزايش می يابده قيمت طال ب. اضافی گرفت» ساناتینو

  : ھمه يک به يک عمال تکرار می شود» سوم کاھش کمی«پس از اعالم طرح 

 به دالر١٧١٨ افزايش، از ٣٪/٣ با ٢٠١٢مبر  سپت١۴ - ١٣در عرض يک شب . ی يابد افزايش مدالرــ قيمت 

   در ھر اونس رسيد؛دالر ١٧٧٨

دنبال نفت، ه ، و ب) در ھر بشکه نفت برنت، فقط در ابتدای افزايش قيمتھادالر ٢(يش می يابدــ قيمت نفت افزا

  قيمت گاز نيز باال می رود؛

 می ٣٠٢٠/١مبر به  سپت١۴، تا صبح ٣/١ عبور از سقف  باال می رود و بادالرــ ارزش برابری يورو در مقابل 

  رسد؛

  ز شد؛ــ افزايش قيمتھای مواد اوليه و خواربار آغا

جديد درست می » حبابھای«عبارت ديگر، ه ــ شاخص سھام در بازارھای بورس مسير صعودی طی می کند، ب

  .شوند

شرکت کند، در غير اين صورت، تقويت پول »  کاھش ارزشۀمسابق«بانک مرکزی اروپا مجبور می شود در 

کار انداختن ه ب. پا دچار رکود خواھد شد اروۀحساب کاھش توان رقابتی کاالھا و خدمات در اتحاديه واحد اروپا ب

ماشين چاپ بانک مرکزی اروپا به سقوط سطح زندگی در کشورھای اتحاديه اروپا منجر گرديده و احتماال موجب 

و .  انتخابات در اروپا ھستندۀ ھمۀافزايش محبوبيت سوسياليستھا و ناسيوناليستھا خواھد شد که بدون آن ھم عمال برند

 بخشيده و عمقسياست شکاف بين کشورھای وام دھنده و کشورھای وام گيرنده در اتحاديه اروپا را باالخره، اين 

  . پولی يورو را تسريع خواھد کردۀفروپاشی منطق

افزايش بھای نفت و مواد اوليه، افزايش . در اين شرايط، روسيه و چين می توانند مواضع خود را بھبود بخشند

، اجازه می دھد کاالھای چينی ھم دالر روسيه را تضمين نموده، و کاھش ارزش مداخل حاصل از صادرات بودجه

ايران ھم که . صرفنظر از افزايش بھای کار در چين، قابليت رقابتی خود در بازارھای جھانی را در آينده حفظ کنند

زيرا اين . ده شودطور تاکتيکی برنه نفت خود را با يوان و روپيه به چين و ھندوستان می فروشد، می تواند ب

  .عکس، حجم خريد آن افزايش می يابده کشورھا از خريد نفت ايران امتناع نمی کنند، ب

  

  جغرافيای سياسی

 ١٢متشکل از اتحاد  (امريکا تزريق نقدينگی به جھان خارج توسط سيستم فدرال رزرو ۀاجرای ھدفمند برنام

بنا بر اين، حوادث موسوم به . ی منجر می گرددئقه  جنگھای منط-  اجتناب ناپذيرۀ، به يک نتيج)بانک خصوصی

 ۀر رژيم در تونس و مصر، جنگ داخلی و حملييتغ. اول بود» کاھش کمی« قانونمند دو ۀ، نتيج»بھار عربی«

رسميت شناختن تقسيم سودان به دو کشور از سوی ه ، تجاوز به سوريه، تدارک جنگ عليه ايران، بانظامی به ليبي

حساب ه  تالشھا برای عبور از بحران بۀکه پيامد بحران اقتصادی جھان باشد، نتيج ، بيش از آنسازمان ملل متحد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

خاطر در اختيار داشتن ذخاير ھنگفت ه غارت آن کشورھائی است که ھيچ نقشی در ايجاد بحران نداشتند ولی ب

يمھای سياسی در مقابل اين با اين حال، يکسری رژ. طبيعی، می توانند ميدان مصرف پولھای نقد چاپ غرب باشند

) با اعمال تحريمھای گسترده( ھم جنگ اقتصادی - آتش جنگ را عليه اين رژيمھا. ايستادند و ايستاده اند» خريدھا«

  .برافروختند) دست مزدوران و افراطيون مسلحه ب(و ھم جنگ تروريستی 

يجاد مراکز تشنج جديد در جھان اسالم  سيستم فدرال رزرو، اۀوسيله  بدالرواضح است که ھدف از انتشار نوبتی 

  ... عليه ديگر کشورھا می باشدامريکامداخالت نظامی » توجيه«و 

مبر در  سپت١۴ -١٣امريکائی لحاظ زمانی، دقيقا با آغاز امواج قدرتمند اعتراضات ضد ه  ببن برنانکه ۀبياني

 البته، اين ھمزمانی ممکن است يک امر کامالً . فريقا، خاورميانه، ھند، پاکستان و ديگر کشورھا ھمزمان بوداشمال 

 فدرال ۀت مديرأبر آغاز می شود و رئيس ھيو از ماه اکتامريکاکه سال نو اقتصادی  خصوص اينه ب. اتفاقی باشد

ھای اما کارزار تبليغاتی گسترده در رسانه . ر نمی دادييرا تغأله ای  خود، ھيچ مسۀو با به تعويق انداختن بيانيررز

 خودانگيخته ۀدر يوتيوب به شک و ترديدھا در بار» بيگناھی مسلمانان«لم تحريک آميز پخش فۀرب به بھانجمعی غ

طور ھمآھنگ ه  جمعی بۀلم، عمال در تمامی رسانخبرھای مربوط به وجود اين ف. زندبودن چنين اقداماتی دامن می 

  .انتشار يافت

جوی فيلمھای ضداسالمی  و که خبرنگاران رسانه ھای مختلف به ابتکار شخصی فعاالنه به جست باور به اين

عالوه بر آن، چنين توجه متمرکز رسانه ھا به يک .  آنھا می نويسند، مشکل استۀمی پردازند و بالفاصله در بار

» بيگناھی مسلمانان«لم  کش فالزم به يادآوريست که يدک. طور کلی، يک اقدام تحريک آميز استه امر متداول، ب

اما، فقط پس از .  سال جاری در يوتيوب قرار داده شده بود و ھيچ واکنش خاصی ھم در پی نداشتجوالیدر ماه 

در .  تلفن کارگردان آن در چند روز پيش، باعث واکنشھای گسترده گرديدۀزبان عربی و شماره پخش چند آگھی ب

غير از ! يک مسيحی قبطی مصری تبار بنام ناکول باسيل می باشد... امريکااينجا معلوم شد، که کارگردان مقيم 

اينھا، مديريت يوتيوب نيز با اعالم اينکه قصد حذف فيلم جنجالی در مورد محمد پيغمبر را ندارد، ولی آماده است 

  .نمايش آن را در برخی کشورھا محدود سازد، روغن به آتش پاشيد

 سفير ۀ از قتل برنامه ريزی شدامريکاخبرھائی در باره اطالع سازمان جاسوسی . له اين نيستأ مسۀالبته، ھم

بالفاصله پس از وقوع قتل و آغاز حمالت عليه سفارتخانه ھای کشورھای غربی، .  پخش شدا در ليبيامريکا

کشتيھای جنگی قبل از آن اعالم شده بود که .  به مديترانه فرستاده شدندامريکاواحدھای بيشتری از نيروی دريائی 

 از بستن سفارتخانه ھای کشورش در برخی کشورھا امريکا ۀوزارت خارج. طرف سوريه حرکت می کننده ناتو ب

  . عليه اين کشورھا حکايت می کندامريکاخبر داد که خود اين، از احتمال شروع حمله نظامی 

نيست که سازماندھی اعتراضات عالوه بر اين، الزم به تصور . در ھمه حال مطابقت ھای زيادی وجود دارد

جمع کردن چند صد تا چندين ھزار نفر انسان معترض در يکجا و در . ی در بيست کشور، کار ساده ای استئتوده 

ويژه ه  اينھا بۀ و ھمامريکا ۀشدت محفاظت شده يک زمان و سازماندھی حمله به سفارتخانه ھا و کنسولگريھای ب

ۀ شبک«. تدارک چنين اقداماتی به زمان نياز دارد. جتماعی ممکن نيستدر يک روز حتی با کمک شبکه ھای ا

اين کارھا را انسانھائی از جنس .  نمی روندامريکاخاطر ھيچ چيز به مقابل گلوله ھای تفنگداران دريائی ه ب» موشھا

تاريخ (» بروری ف١٧گروه «شبه نظاميان .  را ولگردان خيابانی نکشتندا در ليبيامريکاسفير . ديگر انجام می دھند

  .او را به قتل رساندند» گروه پيروان شريعت«و )  مسلحانه عليه معمر قذافیۀآغاز حمل
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  سوی جنگ جھانی جديد؟ه پيش ب

 بسيار بزرگتر ۀکار انداختن مکانيسم سودگرانه تالشھا برای از ميان برداشتن عواقب سوداگری مالی از طريق ب

 ابزار ۀمثابه افزايش حجم پولھای در گردش بی پشتوانه ب. ا در جھان می گردداز آن، فقط موجب تشديد روياروئی ھ

  .مبارزه با بحران مالی، بی شباھت به خاموش کردن آتش با بنزين نيست

تورم فوق العاده زياد اقتصاد جھان را  پولھای اضافی بايستی با چيزی پيوند زده شوند، در غير اين صورت،

  . گره زده شده استامريکا دالرزھای ملی در جھان به زيرا ھمه ار. فلج می سازد

مکانيسم کاھش ھزينه ھای خدمات اجتماعی و ديگر مخارج بودجه تحت عنوان رياضت اقتصادی تا مدت معينی 

عمل کند، زيرا تأثير آن کوتاه مدت است و ميزان پولھای در گردش، چندين ده » عامل ارتباطی «ۀمثابه می تواند ب

بيش از حد » پوشش ھا«حجم . قناعت زياد، ممکن نيست.  از کل ميزان درآمد ناخالص ملی جھان استبرابر بيشتر

 از ٢٠١٢ برابر درآمد ناخالص ملی رسيد و در سال ٢٠ به ٢٠٠٨در سال » ابزارھای مالی«حجم (بزرگ است 

  ).اين ھم فراتر رفته است

 از بحران مالی جھانی ناشی از ماھيت سرمايه تاريخ، غير از جنگ ھيچ راه ديگری را در تالش برای عبور

. جنگ اجتناب ناپذير است» کاھش کمی« سياست ۀدر صورت ادام. ياد ندارده عنوان يک نظام اجتماعی به داری ب

  .فقط نوع جنگ و زمان آن مشخص نيست

  

  : مترجمۀافزود

بر اساس آخرين . کاسته می شود ساعت به ساعت در ايران افزايش می يابد و از ارزش لایر دالرنرخ برابری 

کارشناسان اقتصادی .  تومن رسيد٣۴۵٠ درصد افزايش به ١۵ با دالرقيمت ھر )  مھر١٠(خبرھا، تا امروز 

.  و لایر می داننددالر ارزی کشور را دليل اين رشد جھشی در نرخ برابری ۀتحريمھای اقتصادی و کاھش ذخير

شند و حتی می توان داليل سياسی را ھم بر آنھا افزود، ولی نبايد اين واقعيت البته، اين داليل شايد چندان بی ربط نبا

را از نظر دور داشت که ھيچکدام از آنھا علت نيستند، بلکه معلولند و ناشی از بحران اقتصادی ساختاری سرمايه 

 تا با چاپ بی حد و  اجازه می دھدامريکاداری و نظام تک ارزی حاکم بر اقتصاد جھان ھستند که به امپرياليسم 

ھای آدمخوار به اقتصاد کشورھا، ثروتھای جھان را به يغما ببرد، آتش دالرھای بی پشتوانه و تحميل دالرحساب 

آنچه که امروز در بازار ايران روی می دھد چيزی جز جنگ نام ندارد و نشان می . جنگھای متعدد را برافروزد

 کشور از سی ۀتماميت ارضی آن، عليه توده ھای محروم و چپاول شددھد جنگی که عليه ايران، عليه استقالل و 

اصطالح اقتصادی با مديريت ه  جنگھای بۀمجموع. سرعت به فاز نھائی خود وارد می شوده سال پيش آغاز شده، ب

عاد  ميالدی ابۀ ھشتاد قرن گذشتۀويژه از دھه  صھيونيستی مسلط بر بازارھای مالی جھان، که ب- مافيای فراماسونی

  .کام خود فرو برده است، اينک در ايران ادامه دارده خود گرفته و بخش اعظم کشورھای جھان را به وسيعی ب

از » داليلی«قدری روشن است که برشمردن ه  حوادث گذشته و جاری جھان بۀامروزه ديگر واقعيات و ريش

 امثال آنھای چيزی جز ادعاھای دمکراسی و» فقدان«حقوق بشر، » نقض«، »ديکتاتوری«قبيل وجود رژيمھای 

ر جغرافيای ييپوچ و دليل تراشيھای عمدی و آگاھانه برای تحريف علل و توجيه دور جديد جنگھای استعماری و تغ

  .سياسی جھان نمی توان نام داد

 رسمی و غيررسمی کشورھائی مانند ۀھمانطور که شاھديم، اين جنگھا تا کنون موجب اشغال، ويرانی و تجزي

ی از جمله، مالی، سوريه، ايران و برخی ئ، گرديده، در کشورھااالوی، سودان، عراق، افغانستان، سومالی، ليبييوگس
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ديگر، با تاکتيکھای تروريستی، چه به صورت مسلحانه و چه در شکل اقتصادی ادامه دارد و قربانيان بعدی آن نيز 

 اقتصادی مسلط بر جھان امروز بيش از ھر - یر نظام مالييبنا بر اين، ضرورت تغ. از ھم اکنون مشخص است

 ۀزمان ديگر احساس می شود و ھر روز تأخير در انجام اين مھم، موجب اشغال و ويرانی کشورھای بيشتر و ادام

  .فقر، فالکت، گرسنگی و کشتارھای ميليونی انسان و انسانيت می گردد

http://www.fondsk.ru/news/2012/09/22/eksport-dollarov-i-vojny-osnova-

ekonomiki-usa.html 
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